
François Hollande, a 
Tulle, un cop sabuts els 

resultats

Malgrat que encara no estan validats els resultats de la segona volta, és possible tenir 
una primera idea del que ha passat a França.

En primer lloc, dir que les enquestes han encertat a grans trets. La diferència final 
entre Hollande i Sarkozy sembla que se situarà al voltant de 3,5 punts, una mica per sota 
del que pronosticaven els últims sondeigs, que donaven una “forquilla” de quatre a set 
punts d’avantatge pel socialista.

El perquè d’aquesta mínima diferència entre estimacions demoscòpiques i resultats 
finals pot ser causa de les mateixes enquestes. A l’assenyalar tan clarament la victòria 
d’Hollande podrien haver desmotivat la participació d’un segment de vot que en principi 
tenia pensat votar pel socialista.

Les hipòtesis sobre transvasament de vot entre la primera i la segona volta, donaven 
un resultat possible de 18 milions per a Hollande i 16,5 per a Sarkozy.

Sembla evident que l’estimació pel president sortint anava ben encaminada, però la 
d’Hollande era massa optimista. Per què? Doncs possiblement perquè el supòsit d’una vic-
tòria segura hauria desmobilitzat una part dels indecisos que se suposava que acabarien 
votant pel socialista.

A Hollande se li suposava que el votarien la meitat dels indecisos de Bayrou, els in-
decisos de Mélenchon i un grup de magnitud indeterminada que s’havien abstingut a la 
primera volta. Cadascun d’aquests grups representava al voltant de mig milió de vots.

Doncs bé, la diferència entre l’estimació i el vot real assenyalaria que al voltant de 300 
mil d’aquests suposats votants d’Hollande s’haurien quedat a casa, deixant el resultat final 
en 17,67 milions de vots.

De tota manera, és molt possible que els itineraris de vot entre la primera i la segona 
volta hagin estat més complexos que els que aquí es descriuen.

Més enllà de l’encert en les previsions, semblaria clar que:

- La victòria d’Hollande es fonamentaria en la suma de gairebé tot el vot de 
l’esquerra (15,5 milions de vots en primera volta), més una aportació transcendental de 
vot de centre (la meitat del vot Bayrou de primera volta) i un milió de vots de Le Pen (!)

- Sarkozy, en canvi, que hauria aconseguit mobilitzar un vot nou al seu favor en 
aquesta segona volta, però hauria fracassat en l’intent d’aglutinar tot el vot Le Pen, que era 
l’única possibilitat que tenia de guanyar l’elecció.
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I acabat el procés de les presidencials, els ulls ja es posen sobre les legislatives del juny, 
que haurien de confirmar si Hollande i els socialistes compten amb una majoria suficient 
a l’Assemblea Nacional.

El sistema electoral francès (majoritari a dues voltes) fa molt complicada l’atribució 
d’escons en enquestes d’abast nacional, però els primers indicadors no semblen massa 
dolents per a l’esquerra.
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