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Hipòtesis i metodologia

Hipòtesis 

● El Pais és l’intel.lectual col.lectiu central 
del Règim del 78

● És, a més, la principal trinxera mediàtico-
cultural del PSOE

● Ambdues estan relacionades pel caràcter 
central, vertebrador del Règim del 78, del 
Partit Socialista

● Un cop constituit i estabilitzat el Règim, El 
Pais dóna suports a qualsevol espai que 
garanteixi la supervivència del sistema 
dins les fronteres establertes.

Metodologia

● Tria de tres períodes concrets claus per a 
l’articulació del Règim del 78: LOAPA, 
eleccions del 1982 i referèndum de l’
OTAN

● Anàlisi d’editorials durant un període de 
quinze dies anterior i posterior a cada un 
dels esdeveniments

● Extracció d’unes conclusions per a cada 
un dels períodes analitzats i, a partir d’
aquests, elaboració d’unes conclusions 
globals



El Règim del 78

1. Pluralisme atenuat i sistema electoral
2. Institucionalització del món del 

treball, legitimació sindical i no-
intervenció en l’economia

3. Descentralització administrativa per 
frenar aspiracions autodeterministes

4. Transició tutelada pels aparells 
coercitius de l’Estat i importància de 
la figura del Rei



El País i la LOAPA
● Defensa de la llei, sempre i quan sigui 

constitucional i compti amb un mínim 
consens abans d’entrar en vigor

● Crítica als nacionalistes catalans i bascos 
per les seves reserves envers la llei, però 
també crítica a UCD i PSOE per no cercar 
prou diàleg

● Tancament de files entorn l’Estat 
autonòmic espanyol com a culminació del 
projecte constitucional

● Suport a UCD com a “dreta democràtica” i 
al PSOE com a “oposició d’esquerres 
responsable”



El País i les eleccions generals del 82
● Defensa de l’institucionalisme democràtic 

liberal davant colpisme i grups armats
● Promoció del centrisme i els grans pactes 

d’estat
● Clar afany d’impolsar el PSOE cap a les 

institucions
● Construcció, a partir del sistema de partits, 

de les fronteres del Règim del 78
● Suport tebi als nacionalismes moderats 

sempre que es mantinguin dins l’ordre 
constitucional



El País i l’OTAN

● Neutralització del fet plebiscitari
● Crítica a CP, PNB i CiU (no al PCE)
● Creació d’equivalència: èxit del 

govern, èxit de tota la societat i de la 
democràcia

● Incapacitat del PCE i l’esquerra del 
PSOE per liderar una alternativa als 
socialistes



Conclusions
● Reforçament sistemàtic i fins tot exagerat de la figura del Rei Joan Carles com a 

encarnació del sistema democràtic espanyol
● Defensa de l’Estat de les Autonomies com a solució als conflictes territorials, integrant 

part de les demandes nacionalistes però impedint l’avanç de les postures 
autodeterministes

● Exaltació permanent de la democràcia espanyola, presentada com a conquesta del 
poble espanyol i, per tant, mirant d’evitar retrocessos anti-democràtics, per una banda, 
i avanços de les posicions a l’esquerra del PSOE, per l’altra

● Intenció de configurar un sistema bipartidista amb dos contrincants agonistes (UCD-
PSOE) i excloure la resta de partits, tant d’esquerres com de dretes, tancant així el 
sistema de partits i prenent normalment partit pel PSOE

● Inclusió del PCE en el sistema de partits evitant el seu creixement i situant-lo com l’
opció inútil  de l’esquerra; per altra banda expulsa l’esquerra del PCE a posicions 
exteriors, fora de les fronteres del Règim


