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«España, lo único importante»: Alianza Popular i el nacionalisme neofranquista 

(1976-1979) 

Miguel A. del Río Morillas (CEFID-UAB/ National Tsing Hua University) 

Introducció: 

 Alianza Popular (AP), nascuda com a plataforma de confluència de cultures 

polítiques franquistes a l’octubre de 1976 i com a expressió d’una nova manifestació de 

l’extrema dreta europea -la nacional-populista postfeixista-, 1  s’estableix durant els 

primers passos de la transició política espanyola com el representant i principal hereu del 

nacionalisme espanyol de base franquista. En un context de marcat per la visualització 

progressiva de l’oposició democràtica, principalment rupturista, AP es presenta davant 

l’oponió pública com el ferm defensor de la unitat -i indivisibilitat- d’Espanya i de la 

reforma en la continuïtat del règim. El discurs basat en la descentralització administrativa 

 
 Text publicat a Ferran Archilés Cardona (ed.): Inventar la nació. Cultura i discursos nacionals 

a l’Espanya contemporània. Catarroja: Editorial Afers, 2017, p.245-265. El present text parteix 

de la ponència presentada al simposi «Regiones de la patria, afluentes de la nación”: 

Nacionalismo y regionalismo en la Transición espanyola» que va tenir lloc els dies  15 i 16 de 

desembre de 2016 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sota l’organització del CEFID-

UAB / Memorial Democràtic.  

1 Partim de la definició d’AP, en els seus orígens (1976-1979), com una expressió política inserta 

dins l’extrema dreta nacional-populista postfeixista europea (del tipus Moviment Social Italià -

MSI-, Partit Nacional Demòcrata Alemany -NPD, per les seves sigles en alemany- o el Front 

Nacional -FNa- francès) i no com una força política ubicada dins les coordenades de la dreta 

democràtica europea. La convicció de no renegar del franquisme (tot i que sense pretendre 

restaurar l’etapa més feixista dels anys 40 i 50 -com defensava Fuerza Nueva-), ni de trencar les 

legitimats del mateix franquisme (AP es negarà a l’apertura d’un procés constituent, tot i que 

finalment participaria del mateix per no quedar exclosa del sistema), mostrarien els veritables 

límits del projecte democràtic de l’inicial AP. El pas cap a una dreta nacional, neoconservadora, 

democràtica i postindustrial s’iniciaria amb al debat constitucional i el III Congrés Nacional d’AP. 

Tanmateix, seguim el camí obert per l’historiador Ferran Gallego (Una patria imaginaria. La 

extrema derecha espanyola, 1973-2005. Madrid: Síntesis, 2006) i que nosaltres hem aprofundit, 

a Miguel A. del Río Morillas. De la extrema derecha neofranquista a la derecha conservadora: 

los orígenes de Alianza Popular (1973-1979). Universitat Autònoma de Barcelona: tesis doctoral, 

2013. 
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i el respecte a les «peculiaridades regionales» -tan defensat per l’aliancista Acción 

Regional (AR) de Laureano López Rodó i compartit en diferents graus per l’altra versió 

del reformisme franquista (Unión de Centro Democrático [UCD]) així com pels 

representants de l’extrema dreta neofranquista «ortodoxa» (Fuerza Nueva [FN], entre 

d’altres)-, es presentava com l’única proposta política a la qüestió territorial i nacional 

oberta en el nou context polític del postfranquisme per part dels aliancistes2.  

Alianza Popular i la qüestió nacional: 

 AP,3 nascuda a l’octubre de 1976 com a confluència de diferents associacions 

polítiques emparades sota l’Estatuto de Asociaciones Políticas del Movimiento Nacional 

de 1974,4 s’erigeix des dels seus inicis com el portaveu i continuador de l’«España Unida 

y Fuerte» que tan havia pregonat el franquisme des dels seus moments primerencs. La 

seva presentació davant els mitjans de comunicació a l’octubre de 1976 representava la 

reedició de tots els lemes del franquisme, a partir d’una versió reformista defensiva, sent 

 
2 Sobre la qüestió nacional i territorial durant les fases prèvies i posteriors a la transició espanyola, 

veure, entre d’altres, Xosé M. Nuñez Seixas. «Nuevos y viejos nacionalistas: la cuestión territorial 

en el tardofranquismo, 1959-1976», Ayer, núm 68 (2007), p. 59-87; Manuel Ortiz (coord.). 

Culturas políticas del nacionalismo español: del franquismo a la transición. Madrid: Los Libros 

de la Catarata, 2010; Ferran Archilés i Ismael Saz (ed.). La nación de los españoles. Discursos 

prácticas y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea. Valencia, PUV, 2012. 

3 Un estat de la qüestió sobre la bibliografia i estudis existents sobre AP i la problemàtica de la 

seva categorització, a Miguel A. del Río Morillas. «Los orígenes de AP: entre el reformismo 

institucional y la extrema derecha neofranquista nacional-populista (1976-1979). Un estado de la 

cuestión»,  Franquisme & Transició. Revista d’Història i de Cultura, núm. 3 (2015), p.301-333. 

4 Les set associacions/partit, les quals representaven a la majoria de les cultures política ubicades 

en el franquisme, eren: (1) Unión del Pueblo Español (UDPE), liderada per Cruz Martínez 

Esteruelas; (2) Unión Nacional Española (UNE), liderada per Gonzalo Fernández de la Mora; (3) 

Acción Democrática Española (ADE), liderada per Federico Silva Muñoz; (4) Reforma 

Democrática (RD), liderada per Manuel Fraga; (5) Acción Regional (AR), liderada per Laureano 

López Rodó; (6) Democracia Social (DS), liderada per Licinio de la Fuente; (7) Unión Social 

Popular (USP), liderada per Enrique Thomas de Carranza. Legalment fou inscrita com a federació 

d’associacions/partit amb el nom oficial de «Federación de Alianza Popular» (FAP), tot i que 

generalment era coneguda simplement com a «Alianza Popular». Integraven l’inicial FAP: RD, 

UDPE, AR, USP, DS (tots ells unificats en el Partido Unido de Alianza Popular -PUAP-  a partir 

del I Congrés Nacional de la federació aliancista al març de 1977), més la UNE i ADE. 
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el tema de la configuració de l’Estat i la concepció de la nació espanyola un dels temes 

més destacats, tot i no presentar cap iniciativa innovadora més enllà del discurs del règim 

sobre el regionalisme entès com un procés de descentralització administrativa dins de la 

unitat indivisible d’Espanya.5 «Defenderemos en todo momento la unidad de la Patria, 

así como el reconocimiento de la personalidad y autonomía de sus regiones», 6 

sentenciava el programa inicial d’AP, el qual constituïa un avís per a tots aquells que des 

de l’oposició democràtica volguessin liderar projectes contraris a la unitat d’Espanya, ja 

fos mitjançant versions federals o obertament independentistes. Encara més, per tal 

d’esvair dubtes sobre una possible desviació cap a posicions rupturistes en el tema 

nacional, així com per a tranquil·litzar a les bases conservadores del franquisme, 

Laureano López Rodó, líder de l’aliancista AR, afirmava que, «en modo alguno 

consentiremos que se desnaturalice cuanto noble y valioso, y creador, tiene el 

regionalismo para que degenere torpe, trasnochado y suicida que es el separatismo».7 

El «regionalismo bien entendido» de López Rodó i Acción Regional (reforma / 

regionalismo): 

 Aquest «regionalismo bien entendido» tan àrduament defensat per AP trobaria en 

la persona de López Rodó, i en la seva associació política AR, un dels seus principals 

defensors. En aquest sentit, els orígens d’AR estant relacionats amb el Grupo 

Parlamentario Regionalista (GPR), formalment constituït el 8 d’abril de 1976 mitjançant 

una comissió permanent formada per Laureano López Rodó com a president. El 

 
5 Veure, entre d’altres, el concepte de regionalisme i descentralització franquista, a Martí Marín i 

Corbera. «El regionalisme instrumental: franquisme i catalanisme entre el tardofranquisme i la 

transició», a Maria Muntaner, Mercè Picornell, Margalida Pons, Josep A. Reynés (eds.). 

Transformacions. Literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà. València: PUV, 2010, 

p. 55-72;  Xosé M. Núñez Seixas. «De gaitas y liras: Sobre discursos y prácticas de la pluralidad 

territorial en el fascismo español (1930-1950)», a Miguel A. Ruiz Carnicer (ed.). Falange. Las 

culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975). Zaragoza: IFC, 2014, p. 

289-316; Andrea Geniola. «El nacionalismo regionalizado y la región franquista: dogma 

universal, particularismo espiritual, erudición folklórica (1939-1959)», a Ferran Archilés i Ismael 

Saz (eds.). Naciones y Estado: la cuestión española. Valencia: PUV, 2014, p.189-224. 

6 Alianza Popular. Qué es Alianza Popular. Madrid: Grafinter, 1977, p.15. 

7 Rosa Martín Villacastín. Alianza Popular. España, lo único importante. Madrid: Maisal, 1977, 

p.47. 
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naixement de GPR es desenvolupà gràcies al marc regulador obert per Torcuato 

Fernández-Miranda, a partir del 9 de març de 1976, el qual autoritzava la formalització 

de grups parlamentaris a les Corts franquistes per tal de facilitar la unió d’acció dels 

procuradors en les tasques de discussió i tramitació dels diferents projectes reformistes 

del primer govern de la monarquia (desembre de 1975 - juliol de 1976). Entre els punts 

bàsics del GPR destacava el «reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado, las 

peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de los pueblos que 

constituyen la sagrada realidad de España». 8  Tanmateix, el GPR va tenir una 

participació activa en els debats a Corts a favor de la reforma política: (1) Ley de 

Asociaciones Políticas del 9 de juny de 1976 (vot favorable del GPR); (2) modificació 

del Codi Penal de juny-juliol de 1976 (abstencions, absències i vots negatius per part del 

GPR): (3) debat sobre el projecte de Ley para la Reforma Política -dins d’AP- (vots 

favorables amb tres abstencions de membres d’AR/GPR).9 

 Tot i així, encara s’hauria d’esperar fins a l’octubre de 1976 per presenciar el 

naixement oficial del «Partido de Acción Regional» o «Acción Regional». AR brotarà 

sobre la base ideologia del GPR entre els dies 27-28 d’octubre i 10 de novembre de 1976, 

respectivament, gràcies a les figures cabdals de López Rodó, Torcuato Luca de Tena y 

Brunet, Juan Luís de la Vallina Velarde o José María Ruiz Gallardón, entre d’altres.10 

 
8 «Con 53 firmas quedó ayer constituido el grupo parlamentario regionalista», ABC, 8 d’abril, 

1976. 

9 El seguiment de les votacions dels grups parlamentaris, entre ells el GPR, es poden seguir, a 

Miguel A. del Río Morillas. De la extrema derecha … cit. p. 252-258 i 339-399. Un seguiment 

dels processos institucionals dins del context del reformisme franquista, a Ferran Gallego. El mito 

de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977). 

Barcelona: Crítica, Barcelona, 2008, cap. III; Carme Molinero i Pere Ysàs. La anatomía del 

franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977. Barcelona: Crítica, 2008, p. 277 i s.; 

Ignacio Sánchez-Cuenca. Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el 

surgimiento de la democracia. Madrid: Alianza Editorial, p. 124 i s.  

10 «Acta constitutiva de la comisión promotora de una asociación política denominada Acción 

Regional, 10 de noviembre de 1976», a Registro de Partidos Políticos (RPP), Subdirección 

General de la Política Interior y Procesos Electorales (SGPIYPE), Ministerio del Interior (MI), 

carpeta 32. Tot i així, el partit no fou reconegut oficialment fins desembre de 1976, prèvia 

acceptació del Consell de Ministres. Finalment, s’inscriuria oficialment en el registre d’ 
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Tanmateix, la vida d’AR poc després de la seva constitució estigué marcada per la seva 

participació al referèndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15 de desembre de 

1976, tot demanant el «sí» a través del seu màxim representant, López Rodó. 

Seguidament van tenir lloc les presentacions públiques com a partit, primer a Barcelona 

-16 de desembre de 1976- i posteriorment a Madrid. La presentació a Barcelona no fou 

casualitat, ja que l’objectiu era formalitzar a AR com la marca catalana d’AP, encara més 

sent López Rodó català i líder d’una formació política que feia especial èmfasi en el tema 

regional. Aquesta estratègia d’AP a Catalunya toparia ràpidament amb la «fraguista» 

Reforma Democràtica de Catalunya (RDC), la qual presentava una estructura molt més 

consolidada a Catalunya que la liderada per AR. A la vegada, dins de RDC s’obriria una 

crisi interna derivada de diversos factors interconnectats: (1) de la resistència d’una part 

de la seva militància davant la necessitat d’integrar-se dins d’AP; (2) dels pactes subscrits 

per membres de RDC amb altres forces polítiques conservadores -Pacte d’Hostalrich-11; 

(3) de la imposició des de la cúpula central d’AP a que la representació de la plataforma 

aliancista a Catalunya recaigués sobre AR.12   

 La presentació oficial d’Acció Regional Catalana (ARC) va tenir lloc el 16 de 

desembre de 1976 a l’Hotel Presidente de Barcelona amb una Junta Directiva d’ARC  

presidida per López Rodó i integrada per diverses personalitats, tot destacant les figures 

d’Eduardo Travé (tinent alcalde de Barcelona) o d’Ignacio Ribot (alcalde de Girona). Les 

bases polítiques de la nova formació catalana partien de la defensa de «la institución 

monárquica, la familia, la moralidad, el pluralismo, la libertad y seguridad de la persona, 

el principio de autoridad, la propiedad privada y la personalidad de las regiones», a la 

vegada que es feia una crida a tots aquells que sentissin «fidelidad al rey, el amor a la 

patria y un arraigado sentido regional» a integrar-se al projecte d’ARC. Remarcar, també, 

el desig del partit a presentar-se com un formació política de masses amb vocació 

 
associacions polítiques el 4 de desembre de 1976 («Certificado de inscripción de la asociación 

política Acción Regional», a RPP, SGPIYPE, MI, carp.32). 

11 Pacte d’Hostalrich o Bases d’Hostalrich pel Pacte Català fou un aliança política signada el 9 de 

novembre de 1976 per Unión Catalana (UC) liderada per Santiago Udina Martorell, el Partido 

Social Regionalista (PSR) liderat pel carlista Ramon Forcadell, el Partit Democràtic Català (PCD) 

liderat per Josep A. Linati i membres de RDC.   

12 Un seguiment de l’inicial AP i dels seus partits/associacions a Catalunya, a Joan B. Culla. La 

dreta espanyola a Catalunya, 1975-2008. Barcelona: La Campana, 2009. 
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d’aglutinar als sectors «conservadors» catalans al voltant del projecte d’ARC 13                       

-tanmateix el que acabaria sent Aliança Popular / Convivència Catalana (AP/CC) a les 

eleccions de juny de 1977.  

 El següent pas d’AC es va focalitzar en la seva I Assemblea General realitzada el 

3 de febrer de 1977, tot oficialitzant-se les línies metres ideològiques que regirien el partit. 

En aquest sentit la seva «Declaración Programática de Acción Regional» deixava clar 

els punts cabdals de la formació i la importància de la qüestió regional/nacional pel partit:    

«1) ACCIÓN REGIONAL está abierta a todos los hombres y mujeres de España 

que tengan en común denominador la fidelidad al Rey y el amor a la Patria. 

2) Apoyamos incondicionalmente la Monarquía como forma política del Estado, 

consustancial con el ser histórico de España. 

3) Defendemos en todo momento la unidad de España. 

4) Propugnamos el reconocimiento de la personalidad y autonomía de las 

regiones. La Región, como entidad histórica, geográfica, cultural, económica y 

sociológica ha de ser institucionalizada evitando dos extremos igualmente 

recusables cuales son el centralismo y el federalismo (…)».14 

 Finalment, després d’una efímera existència política, la desaparició d’AR com a 

partit polític va tenir lloc en el marc del I Congrés Nacional d’AP al març de 1977. A la 

II Assemblea General d’AR, la qual es va desenvolupar en el mateix context del congrés 

d’AP, es va acordar: (1) la fusió d’AR amb les restants organitzacions federades a AP en 

un únic partit unificat -el futur PUAP-, així com l’aprovació dels estatuts i declaració 

programàtica del futurible nou partit unificat; (2) acord de federació i creació de la FAP, 

així com l’aprovació de la declaració programàtica i estatutària. Tanmateix, aquesta fou 

la desaparició orgànica del partit de López Rodó, la qual es va materialitzar al mateix 

 
13  «Presentación de Acción Regional Catalana, Cifra (agencia de noticias), 16-XII-1976», a 

Archivo General de la Administración (AGA), Cultura, Ministerio de Información y Turismo 

(MIT). Gabinete de enlace, Documentación diversa relativa a Alianza Popular, caixa 9151. 

Vegeu també, Laureano López Rodó. Claves de la Transición. Memorias IV. Barcelona: Plaza & 

Janés, 1993, p.299. 

14 «Declaración programática de Acción Regional», a RPP, SGPIYPE, MI, carp. 32. Els estatuts 

definitius aprovats a la I Assemblea General d’AR serien publicats dins de la publicació, Acción 

Regional (integrado en Alianza Popular) (1977), Acción Regional: auténtica opción para la 

democracia basada en el bienestar económico. Madrid: Grafoffset, 1977, p.27-45. 
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temps que tenia lloc l’exclusió d’AR del registre d’associacions polítiques i la constitució 

legal del PUAP el 4 de maig de 1977. Tot i la inclusió d’AR en el nou partit unificat, els 

membres d’AR van tenir un paper destacat dins del PUAP i de la FAP, especialment tres 

de les seves figures més representatives: López Rodó, José M. Ruiz Gallardón i José Luis 

de la Vallina Velarde. 15  

 Recapitulant, des del seu naixement fins a la seva desaparició, la idea bàsica AR, 

i per extensió d’AP, en el tema regional/nacional giraria, entre d’altres, al voltant del 

concepte de regionalisme interpretat a través de les Leyes Fundamentales com  l’inici 

d’una ambigua democratització de les mateixes lleis franquistes. Sota aquest concepte 

seria necessari afegir la concepció del regionalisme autoritari que enllaçava amb el 

liberalisme conservador del segle XIX de tarannà no democràtic català i catòlic que feia 

seus els plantejaments de Josep Torres i Bages, Francesc Cambó o de Manuel Duran i 

Bas. La base d’aquest reformisme franquista de caràcter regionalista basat en la 

descentralització administrativa, el catolicisme (o «humanisme cristià», segons afirmaven 

els aliancistes), la defensa de la monarquia, la unitat de l’Estat i l’anticomunisme, 

constituirien el substrat primordial del projecte polític d’AR. A la vegada, aquest 

regionalisme reformista franquista s’interpretaria com el contrapès «necessari» per fer 

front al nacionalisme català rupturista de l’oposició democràtica i al «uniformismo 

castellano» (tot fent clares al·lusions a certes reminiscències «cambonianes»). La idea 

bàsica passaria per institucionalitzar les regions, però sense menystenir la independència 

i sobirania política i econòmica de la nació espanyola dins de la noció d’«España una y 

varia». Tanmateix, caldria afegir la defensa de la interpretació del «desarrollismo 

franquista» i del discurs tecnocràtic franquista sobre la necessitat d’una mínima renda per 

càpita i d’un cert desenvolupament econòmic per tal de poder desenvolupar un sistema 

democràtic. Aquestes propostes de reformisme limitat de caràcter regionalista franquista 

junt a la reivindicació del «desarrollismo franquista» (i com a conseqüència del 

franquisme i de les seves legitimitats) serien cabdals, junt també a la necessària 

potenciació d’una plataforma política de aglutinés al reformisme franquista limitat oposat 

a tota negociació amb l’oposició democràtica que pogués desencadenar l’obertura d’una 

 
15 Miguel A. del Río Morillas. «Acción Regional e López Rodó: “il regionalismo bien entendido” 

di Alianza Popular (1976-1977)», Nazioni e Regioni. Stdudi e ricerche sulla comunità immaginata, 

núm. 5 (2015), p.76-79. Disponible on-line a: http://www.nazionieregioni.it/wp-

content/uploads/NeRe-6_2015_v.3.0.pdf 

http://www.nazionieregioni.it/wp-content/uploads/NeRe-6_2015_v.3.0.pdf
http://www.nazionieregioni.it/wp-content/uploads/NeRe-6_2015_v.3.0.pdf
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procés constituent, per a que López Rodó i AR s’integressin al projecte neofranquista 

d’AP.16  

 AR, a més a més, s’integrava perfectament al projecte col·lectiu neofranquista 

d’AP, ja que totes les organitzacions integrants de la plataforma aliancista estaven unides 

per un passat basat en la màxima política d’«unión desde la diversidad» que havia 

representat el franquisme. D’altra banda, l’objectiu mutu de totes elles no era 

l’apuntalament del règim sinó la seva reforma per afavorir la seva supervivència 

mitjançant l’assoliment d’un sistema basat en l’ampliació de la participació ciutadana i 

política dins d’una refosa de les Leyes Fundamentales com a marc jurídic-polític d’una 

futura «Constitución Orgánica».  Per altra banda, i partint del neofranquisme «evolutiu» 

d’AP, AR intentaria aportar a la plataforma aliancista, en definitiva, una sensibilitat més 

monàrquica i regionalista amb una preocupació especial pels temes relacionats amb 

l’admiració territorial d’Estat dins la unitat d’Espanya. A més a més, AR, com també gran 

part de les altres formacions polítiques d’AP, podria proporcionar a la plataforma 

aliancista les xarxes de clientelisme forjades a través de representats del partit que havien 

ostentat -o que encara ostentaven- càrrecs de responsabilitat política a diputacions i 

consistoris locals de representació franquista, especialment a Catalunya.17 Per tant, no és 

casualitat que fos a Catalunya on AR i López Rodó es presentessin com a figures visibles 

d’AP cara els comicis electorals de juny de 1977 a través de la coalició AP/CC.  

Alianza Popular i la concepció nacional: del I Congrés Nacional a les eleccions 

generals de 1977: 

 Per un costat, els postulats d’AR i de les restants associacions d’AP eren casi 

idèntiques en els temes relacionats amb la concepció d’Espanya i la relació entre les 

identitats «regionals»18. Les concepcions essencialistes i organicistes d’origen romàntic i 

 
16 Ibid., p. 64-65. 

17 Sobre el clientelisme franquista en el cas de Catalunya vegeu, Martí Marín i Corbera. Els 

ajuntaments franquistes a Catalunya. Política i administració municipal, 1938-1979. Lleida: 

Pagès editors, 2000; íd. Catalanisme, clientelisme i franquisme. Josep María de Porcioles. 

Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Històrics, 2000. 

18 Existien altres posicions menys unitaristes, inclús filo-autonomistes, al voltant de la concepció 

d’Espanya en sectors minoritaris d’AP -com el representat per un sector dels «fraguistes» de RDC 

i part de GODSA (Gabinete de Orientación y Documentación, S.A.)-, que anaven més enllà de la 

teorització política regional de Fraga ( Manuel Fraga Iribarne. Sociedad, Región, Europa. Madrid: 
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antidemocràtic d’Espanya es van convertir en les característiques primordials del 

nacionalisme espanyolista del que Fraga i els seus «magnífics» no tardarien a ressaltar a 

cada una de les seves intervencions públiques. La nació espanyola quelcom 

transcendental així com la seva «unidad sagrada» es percebien com a consubstancial al 

projecte reformista franquista d’AP enfront d’aquells que pregonaven projectes diluents 

de la nació espanyola. En aquest sentit, des del seu naixement a l’octubre de 1976, passant 

pel seu «triomfal» I Congrés Nacional de març de 1977 sota el lema «España, lo único 

importante», fins a les eleccions generals de juny de 1977, la plataforma aliancista 

difondria com a part del seu projecte reformista neofranquista la concepció d’una Espanya 

unitària i antidemocràtica mitjançant la assumpció d’un nacionalisme espanyolista 

conservador i excloent que entroncava amb la noció autoritària dels usos de la política 

d’origen franquista i la visió nacional-catòlica de la civilització occidental19. 

 Referent al I Congrés Nacional d’AP, aquest naixeria sota una gran expectació tan 

mediàtica com política. El congrés completaria els processos prèviament encetats amb la 

promulgació del manifest i programa comú d’AP d’octubre de 1976, tot afegint temes 

cabdals pel futur de la plataforma com eren: (1) estipulació del caràcter federatiu del 

projecte aliancista; (2) unificació en un partit únic -PUAP- de les organitzacions RD, USP, 

UDPE, ADE i DS; (3) aprovació per part de totes les organitzacions polítiques d’AP del 

programa comú i dels estatuts de la FAP; (4) proclamació de la Junta Directiva Nacional 

de la FAP. Cal dir que el congrés es va desenvolupar entre els dies 5 i 6 de març de 1977 

en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid sota els lemes «España, lo único 

importante» i «Reformar lo necesario, conservar lo valioso», i sota la direcció i 

organització de RD/GODSA i UDPE.20 

 
Alianza Editorial, 1973). Aquets sectors, amb posicions una mica més «progressistes» en temes 

polítics i socials, serien marginats o s’autoexclourien de la plataforma aliancista. Vegeu, Joan B. 

Culla. La dreta espanyola… cit., mentre que per una visió memorialista vegeu, Manuel Milián 

Mestre. Els ponts trencats. Barcelona: Pòrtic, 2016. 

19 Una interesant reflexió sobre la nació i el nacional-catolicisme franquista, a Ismael Saz. «Las 

Españas del franquismo: ascenso y declive del discurso de nación», a Carlos Forcadell et.al. 

Discursos de España en el siglo XX. València: PUV, 2009, p.147-164. 

20 Un seguiment del I Congrés Nacional de AP, a Manuel Penella. Los orígenes y la evolución del 

Partido Popular. Una historia de AP, 1973-1989. Salamanca: Caja Duero, 2005, cap.VI; i Miguel 

A. del Río Morillas. De la extrema derecha … cit., p. 467- 510. 
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 Els temes de la unitat d’España, la lluita contra el comunisme i el respecte al passat 

franquista a través de la versió reformista van constituir els punts en comú de totes les 

intervencions i ponències del congrés. En el cas de la qüestió nacional el dogmatisme de 

caràcter espanyolista neofranquista fou un continnum, juntament amb la repetició dels 

al·legats que no anaven més enllà de teoritzacions vagues sobre el regionalisme i la 

descentralització administrativa dins de la «única patria española». Una mostra 

representativa seria la ponència política defensada per Gabriel Elorriaga, membre de RD 

i figura pròxima a Fraga, el qual havia ostentat varis càrrec en el franquisme com el de 

Governador Civil de Santa Cruz de Tenerife:    

«En la tradición española, la región, entidad víctima de un eclipse injusto y equivocado, 

es la apoyatura natural de un pluralismo de base geográfica, cultural y política. El 

glorioso carácter de nuestros antiguos reinos debe renacer, hoy, conjuntado a las 

razones actuales de un neoregionalismo equilibrado, descentralizado y potente, cuyos 

objetivos autonómicos más ambiciosos asumimos dentro de nuestra idea reformistas del 

Estado. Pero, cuando las más razonables perspectivas nos permitan programar un futuro 

optimista para el hecho regional, debemos denunciar, con la máxima claridad, el fraude 

político alentado por la hipocresía de comunistas y admitido verbalmente por otros 

grupos, poco escrupulosos a la hora de buscar clientelas aun a costa del patriotismo, que 

se llaman las nacionalidades».21 

Tot i així, la mostra més efusiva i de major càrrega emocional de fervor 

nacionalista espanyolista fou la desenvolupada per Manuel Fraga en qualitat de secretari 

general d’AP i president de RD, en el discurs de clausura del congrés aliancista:   

«Y sobre todo un sí rotundo y sin vacilaciones a España. España, España, España, que 

no se nos rompa entre las manos su unidad sagrada. España, España, España, que sus 

pueblos continúen unidos, como vienen haciéndolo desde hace tantos siglos. España, 

España, España, para una solidaridad entre tus hombres y mujeres, que no deje sitio 

para el privilegio, ni la ventaja torcida, y que todo lo hagamos con nuestro trabajo. 

España, España, España, definiendo por sí misma, como un país plenamente maduro, su 

puesto en Europa y en el mundo; escogiendo sus amigos y sus alianzas según sus intereses 

 
21 Gabriel Elorriaga. «Ponencia política», a Alianza Popular. I Congreso Nacional de Alianza 

Popular: Ponencias. Madrid: Alianza Popular, 1977, p.10. 
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seculares. España, España, España, ése es nuestro único gran compromiso y, para mejor 

servirlo, os pedimos ya vuestro voto».22 

 

    Aquest cant a l’ultranacionalisme espanyol d’origen franquista fou l’apèndix del 

comiat i clausura del I Congrés Nacional d’AP, juntament amb crits a favor de la unitat 

del partit, de la cooperació abnegada a la causa patriòtica i de la intervenció divina a favor 

de la «salvación y protección de España y de su rey». 

 Sota aquesta embranzida emocional derivada del seu I Congrés Nacional, AP va 

haver de fer front a un dels seus principals objectius d’aquesta primera fase inicial: les 

eleccions de juny de 1977.23 Al llarg de la carrera electoral la plataforma aliancista 

tornaria a mostrar el seu fervor patriòtic com a punt bàsic del seu programa reformista 

neofranquista, tot arribant a la finalització de la comesa electoral totalment desgastada 

per una campanya plena d’incidents amb la premsa, l’oposició democràtica i els assistents 

als mítings. Tot plegat es materialitzaria en una barreja de crispació, eufòria, 

intranquil·litat, incomoditat i bel·ligerància que quedaria codificada tan a l’últim míting 

aliancista a la Plaza de las Ventas de Madrid com a les intervencions televisives de 

Manuel Fraga i Arias Navarro demanant el vot a favor de les candidatures d’AP. En 

 
22 Manuel Fraga Iribarne. «Discurso de clausura de don Manuel Fraga Iribarne, presidente de 

Reforma Democrática (RD) y secretario general de Alianza Popular», a Alianza Popular. 

Discursos pronunciados en el I Congreso Nacional de Alianza Popular, 5-6 de marzo de 1977. 

Madrid: Alianza Popular, Madrid, 1977, p.68. Es pot escoltar part del discurs final de Fraga a         

l’Archivo de Radio Televisión Española (ARTVE), sota la referència «Fraga, en el primer 

Congreso de Alianza Popular (1977)». Disponible on-line a: 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/fraga-primer-congreso-

alianza-popular-1977/158152/ . 

23 Un breu repàs a la campanya electoral d’AP de juny de 1977, a Manuel Penella. Los orígenes 

y…, cit., p.247 i s.; i Miguel A. del Río Morillas. «Alianza Popular ante el proceso de reforma y 

de tránsito de la dictadura a la democracia (1977-1979)», a Pilar Folguera, Juan Carlos Pereira 

Castañares, Carmen García García, et.al. (coord.). Pensar con la Historia desde el siglo XXI. 

Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Madrid: Ediciones UAM, 

2015, p.3419-3437 [edició digital]. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/fraga-primer-congreso-alianza-popular-1977/158152/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/fraga-primer-congreso-alianza-popular-1977/158152/
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contraposició a aquesta imatge aliancista, Adolfo Suárez es presentaria davant les 

càmeres confiat, tranquil, amable i creïble.24  

 Tanmateix, cal referenciar que no totes les candidatures d’AP es van presentar 

sota les sigles de la plataforma aliancista, ni totes es van presentar en solitari. El cas de 

Catalunya exemplifica aquesta característica amb la formació d’una coalició amb altres 

formacions polítiques afins al projecte aliancista en l’anomenada AP/CC. Altres casos 

serien els de Ceuta, on els aliancistes es presentarien en coalició sota les sigles d’Acción 

por Ceuta (AxC); els de Guipúscoa, on AP es presentaria sota les sigles de Guipúzcoa 

Unida (GU) junt als falangistes de Fernández-Cuesta (FE-JONS); o els de Navarra, on 

AP es presentaria sota les sigles de la coalició Alianza Foral Navarra (AFN). De les 

citades coalicions aliancistes caldria emfatitzar a AP/CC, ja que era l’única coalició 

liderada per un dels fundadors d’AP, López Rodó. Com hem esmentat ja prèviament, 

López Rodó i ARC es van imposar al grup «fraguista» de RDC com a representants d’AP 

en terres catalanes, tot estructurant, posteriorment, un comitè directiu aliancista català 

amb presencia dels restants grups fundadors d’AP. Per tal d’afavorir la unificació de 

forces «conservadores» catalanes per fer front al marxisme i dur a terme el procés 

reformista «responsable», des del comitè territorial aliancista català es va cristal·litzar un 

apropament a les forces «conservadores» catalanes a través de la formalització d’una 

coalició electoral cara les eleccions generals de 1977 anomenada AP/CC. La coalició 

estaria formada inicialment -25 d’abril de 1977- per AP, UC -de Santiago Udina 

Martorell- i PDC -de Linati Bosch-, afegint-se més tard -3 de maig de 1977- dos partits 

més, de caràcter unipersonal, com eren la Unión Leridana-Unió Lleidatana -de l’ex 

alcalde de Barcelona i procurador franquista Joaquim Viola Sauret- i la Unión Demócrata 

del Progreso Social (UDPS) -de l’antic «fraguista» i membre de RD Josep A. Trabal i 

Sans.25  

 La campanya d’AP/CC es basaria en gran part en el manifest programàtic d’AP 

de Catalunya aparegut el 17 d’abril de 1977. El regionalisme, segons els paràmetres 

aliancistes (dins de la «sagrada unidad de España»), esdevindria un dels eixos 

 
24 Un extracte de les intervencions de Fraga i de Suárez es poden veure, a Elías Andrés (direcció 

i realització) i Victoria Prego (Guió y locució). La Transición (capítol 13) [vídeo]. Madrid: RTVE, 

1995. Disponible on-line a: http://www.rtve.es/archivo/la-transicion-serie/. La intervenció 

sencera de Fraga es pot consultar on-line a:  https://www.youtube.com/watch?v=V_eqnMZorZ8. 

25 Joan B. Culla. La dreta espanyola…, cit., p.62-64. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_eqnMZorZ8
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primordials de la campanya d’AP/CC, especialment quan va sorgir en el debat polític 

públic la possibilitat de promulgar i alentir l’elaboració nou estatut d’autonomia. Davant 

aquesta diatriba AP/CC es manifestaria rotundament en contra, especialment si es tenia 

en ment recuperar la legitimitat republicana de l’Estatut de 1932 i la figura de Josep 

Tarradellas com a president de la Generalitat.26 Altrament, AP/CC es manifestaria en 

plena sintonia amb la campanya electoral a nivell estatal, tot fent referència als temes 

socials i econòmics en clau reformista franquista, mentre es feia una crida a «trabajadores, 

empresarios, agricultores, profesores, consumidores y amas de casa de carácter 

moderado» a donar suport al projecte unitari d’AP/CC.27 Cal destacar de la campanya 

electoral, a part de les al·lusions antimarxistes i en contra de la UCD, les referències al 

vot de la por, no tant fent referència a la Guerra Civil -que també- sinó als fets del 6 

d’octubre de 1934.28 En resum, AP/CC volia presentar-se davant la societat catalana com 

una opció del conservadorisme històric català que feia d’Espanya el seu projecte nacional. 

Tot plegat a través de la reforma «responsable» i de la monarquia per tal de lluitar contra 

el marxisme, els «revanchistas», el «separatismo» i els «rupturistas» que volien fer 

«tabla rasa» de 40 anys de la història d’Espanya mitjançant l’apertura d’unes Corts 

Constituents i la restitució d’un estatut d’autonomia republicà.29   

 A l’últim acte de campanya electoral d’AP/CC va quedar reflectida la cosmovisió 

aliancista oferida als electors catalans amb un López Rodó defensant les grans «fites» del 

«desarrollismo franquista» que encara perduraven, al mateix temps que feia una 

aferrissada defensa del regionalisme dins de la unitat d’Espanya tot fent al·lusions a «la 

 
26 Vegeu els articles apareguts a AP/Convivencia Catalana. Hoja Electoral de Claudi Colomer i 

Marqués («Volem un Estatut d’Autonomia», 26 de maig, 1977) i de Josep A. Trabal i Sans («El 

Plan Tarradellas de colectivización», 27 de maig, de 1977 i «Comunicado de Alianza Popular-

Convivencia Catalana ante un atentado a la democracia», 2 de juny, 1977). 

27 Vegeu els articles apareguts a AP/Convivencia Catalana. Hoja Electoral: «Moderació és allò 

que demana el poble!», 27 de maig, 1977 i «Razones para que todos voten por Alianza Popular-

Convivencia Catalana», 4 de juny, 1977. 

28 «Con un 6 de octubre ya ha habido bastante» (entrevista a Josep A. Trabal)», AP/Convivencia 

Catalana. Hoja Electoral, 2 de juny, 1977. 

29 Vegeu els artícles apareguts a AP/Convivencia Catalana. Hoja Electoral de Santiago Udina 

Martorell («L’aplec de la moderació», 3 de juny, 1977), Jordi Casas i Bedós («Així som els homes 

de “Convivència», 3 de juny, 1977) i Laureano López Rodó («La planificación del desarrollo», 5 

de juny, 1977). 
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unidad de España creada por los Reyes Católicos». Tanmateix no va deixar passar 

l’ocasió per criticar a UCD tot afirmant que a Catalunya representava el símbol del 

caciquisme madrileny, mentre que a Adolfo Suárez el titllava de «compañero de viaje del 

comunismo». Tot plegat seguia la línia basada en presentar a AP/CC com una opció 

política «conservadora» i «d’orde», la qual podia oferir a un sector de la població catalana 

el canvi sense riscos. En aquest sentit, el líder aliancista català afirmaria en el citat míting 

final: «se trata ahora de escoger entre ruptura o reforma, entre unidad o la balcanización, 

entre desarrollo o estancamiento y, en definitiva, entre orden público y anarquia».30 

 Finalment, un López Rodó, el qual provenia del franquisme tecnocràtic 

«opusdeísta» de tarannà elitista i aristocràtic, i per tant completament aliè a les tradicions 

culturals democràtiques de les comeses electorals i al populisme de masses, no va 

aconseguir atraure a l’electorat conservador català espanyolista, el qual va preferir l’opció 

d’UCD, sinó el vot més extremista de caràcter neofranquista. A pesar del fracàs electoral 

d’AP/CC -sèptima força política en vots a Catalunya-, López Rodó fou escollit diputat 

per Barcelona amb un total de 75.514 vots (3’13%) del total de 108.667 vots (3’50 %) 

que AP/CC obtingué a Catalunya.31 

 Alianza Popular entre la seva primera crisi i el debat constitucional: 

 El fracàs electoral a nivell estatal d’AP a les eleccions de juny de 1977 (una mica 

més del 8% del vots, 16 diputats i 2 senadors) i l’entrada a contracor en el procés 

constitucional amb Fraga com a ponent, aguditzarien la primera crisi política de la 

plataforma aliancista. Fraga fou partidari de l’entrada en el procés constitucional per por 

a que AP fos exclosa del terreny polític com prèviament havia experimentat el MSI italià 

de postguerra, el qual es va autoexcloure del procés constitucional i va acabar marginat 

posteriorment com a força extraparlamentària «anticonstitucionalista». Molts militants i 

quadres del partit no estaven d’acord amb Fraga, ja que no creien necessària la redacció 

d’una «nova constitució» tot argumentant que ja existia una «Constitución Abierta» com 

era el compendi de Leyes Fundamentales del franquisme reformades a través de 

l’anomenada Octava Ley Fundamental (o Ley para la Reforma Política). Per altra part, 

 
30 «Alianza Popular-Convivencia Catalana en el Pueblo Español», La Vanguardia Española, 14 

de juny, 1977, i Laureano López Rodó. Claves de la..., cit., p.319. 

31  Sobre la composició de les candidatures d’AP/CC, vegeu Joan B. Culla. La dreta 

espanyola…cit., p.70-72 i 78-81. 
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en un context polític marcat pels Pactes de la Moncloa,32 s’obria una nova crisi ideològica 

aliancista després de la presentació de Santiago Carrillo a mans Fraga al Club Siglo XXI 

a l’octubre de 1977. La reacció no es va fer esperar: molts militants van abandonar el 

partit com a resposta a l’actitud de Fraga -molts d’ells ja havien deixat el partit després 

del fracàs electoral del passat juny-, mentre que els quadres més extremistes liderats pel 

tradicionalista Gonzalo Fernández de la Mora no van tardar a criticar la posició del líder 

aliancista.33 Fou en aquest context d’abatiment que Fraga va haver de fer front al II 

Congrés Nacional d’AP al gener de 1978 sota una ambient cada vegada més crispat pels  

pèssims resultats electorals i per l’obertura dels treballs constitucionals. El citat congrés 

buscava, segons Fraga, la formació d’un «gran partido reformista, democrático, moderno, 

profundamente español, sin compromisos inconfesables, de talante a la vez tradicional y 

liberal, y claramente orientado hacia futuro». L’objectiu de tot plegat, segons Fraga, era 

«ajudar» a España («lo único importante») a mantenir-se fora de les «temptacions 

marxistes».34 Tanmateix, el congrés no va presentar cap novetat substancial respecte a la 

concepció d’Espanya o sobre l’articulació territorial, ans al contrari, Fraga va seguir 

defensant la visió primogènita de la plataforma aliancista, tal com va quedar reflectit a la 

mateixa ponència política quan va citar la seva total oposició al concepte tan controvertit 

com era el de «nacionalidades».35  

 
32 Un seguiment en format memorístic del paper d’AP en els Pactes de la Moncloa, a Manuel 

Fraga Iribarne. Memoria breve de una vida pública. Barcelona: Planeta, 1980, p.95-96; Laureano 

López Rodó. Claves de la..., cit., p.346-349; Federico Silva Muñoz. Memorias políticas. 

Barcelona: Planeta, 1993, p.367-384. 

33 Vegeu en diferents formats les reaccions aliancistes, a Federico Silva Muñoz. Memorias…, cit., 

p.385; i José M. Velo de Antelo. De ayer a hoy. Los orígenes del Partido Popular. Madrid: 

Galland Books, 2010. 

34 Manuel Fraga Iribarne. «Informe del secretario general de Alianza Popular don Manuel Fraga 

Iribarne Alianza Popular», a Alianza Popular. II Congreso Nacional de Alianza Popular. 

Ponencias y discursos, enero de 1978. Madrid: Alianza Popular, 1978, p.8. Un seguiment 

exhaustiu del II Congrés i de les «lluites» internes, a Manuel Penella. Los orígenes y…, cit., cap. 

XI, i de forma més resumida, a Miguel A. del Río Morillas. De la extrema derecha…, cit., p. 614-

618. 

35 Manuel Fraga Iribarne. «Ponencia política», a Alianza Popular. II Congreso Nacional…, cit., 

p.12-15.  
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 Per una altra part, Fraga, en qualitat de ponent constitucional i president del grup 

parlamentari d’AP, ja havia plantejat les seves esmenes a l’avantprojecte constitucional, 

principalment contra el terme «nacionalidades» de l’article 2on. del Títol I (finalment 

corresponent al Títol preliminar de la Constitució) i contra la totalitat del Títol VIII sobre 

competències «de las regiones autónomas y administración local», entre d’altres36. Així 

mateix, els aliancistes van realitzar un total de 769 propostes a qüestions relatives al terme 

«nacionalidades», el sistema educatiu, el matrimoni, el dret a la propietat privada, la 

supervivència del Consejo del Reino com a Consejo de la Corona, la religió, les facultats 

del rei, entre d’altres.37  Sota aquest ambient s’iniciava la temuda ruptura d’AP, amb un 

Fernández de la Mora i un Silva Muñoz que es decantaven pel «no» a l’espera que el text 

passés pel senat i la comissió mixta. La posició del grup aliancista, via vot nominal, fou 

l’abstenció excepte el «no» de Silva Muñoz i l’absència de Fernández de la Mora. Tot 

seguit, després de coordinar les modificacions realitzades per la comissió mixta es va 

procedir a la votació del text constitucional el 31 d’octubre de 1978 en una sessió conjunta 

de les cambres alta i baixa. Els aliancistes van arribar a la votació en plena crisi com a 

conseqüència de la resolució emesa a la crispada reunió de la Junta Directiva Nacional 

d’AP el dia abans de la votació parlamentaria. Després d’una tensa i caòtica reunió 

presidida per Silva Muñoz i gràcies a les gestions «subterrànies» encapçalades per J. 

Verstrynge, el qual va pressionar als representats territorials contraris a la Constitució           

-que eren la majoria- perquè canviessin de posició, es va obtenir per un escàs marge de 

vots -48 a favor i 44 en contra- recomanar el vot favorable al referèndum de ratificació 

de la Constitució. Finalment, i en contraposició a la proposta de Fernández de la Mora 

basada en proposar la llibertat de vot, AP, doncs, es va decantar per recomanar el vot 

 
36 Respecte a la qüestional nacional a la Constitució de 1978 vegeu, entre d’altres, a Ferran 

Archilés. «Una improvisada pervivencia: la Constitución de 1978 y la idea de la nación española», 

a Ferran Archilés i Ismael Saz (eds.). Naciones y Estado..., cit., p.15-49. 

37 Manuel Fraga Iribarne. «Votos particulares del grupo parlamentario de Alianza Popular, 21 de 

diciembre de 1977», a Manuel Fraga Iribarne. Razón de Estado y pasión de Estado. t.I. Barcelona: 

Planeta, 1985, p.177-181 («Apéndice 2»). Un anàlisi del paper d’AP al debat constitucional, a 

Teresa Sevilla Merino. La intervención de Alianza Popular en el proceso constituyente de 1978. 

Universitat de València: tesis doctoral, 1988. 
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favorable al referèndum constitucional -tot i declarar respecte a la llibertat de consciencia-, 

però mantenint la crítica contra el terme «nacionalidades», entre d’altres.38  

 Amb la plataforma aliancista completament fragmentada, i amb l’acord previ de 

donar llibertat de vot als membres del grup parlamentari, va arribar el dia de les votacions 

al congrés dels diputats en sessió conjunta de les dues cambres. Fraga exposà els punts 

contraris al text constitucional, anteriorment citats, mentre afirmà  que el seu grup optaria 

per la reforma constitucional per «reconduir-la», tot afegint que part del seu grup 

parlamentari votaria en contra o s’abstindria mentre que un altre sector votaria 

afirmativament «a pesar de tener serios reparos a ello».39  Finalment, la meitat del grup 

parlamentari d’AP va votar negativament o es va abstenir, mostrant clarament el tarannà 

«anticonstitucionalista» i contradictori d’una força política que havia nascut i lluitat 

contra l’obertura d’un procés constituent.40 

 Alianza Popular: de la ressaca constitucional als estatuts català i basc: 

 En front al context de ruptura interna d’AP amb la sortida dels elements 

«anticonstitucionalistes» encapçalats per Fernández de la Mora, Silva Muñoz i Martínez 

Emperador -posteriorment retrobats a la plataforma ultraconservadora Derecha 

Democrática Española (DDE)- i després la sanció per part del rei de la Constitució el 27 

desembre de 1978, s’obria una nova etapa política per AP amb la vista posada en les dues 

eleccions de 1979 -les generals de l’1 de març i les locals del 3 de març-. En aquest nou 

escenari els aliancistes es van proposar rellançar el projecte col·lectiu del «centre-dreta» 

 
38 Des de les pròpies estructures internes aliancistes es va realitzar una enquesta per tal d’esbrinar 

l’opinió de la militància sobre què haurien de votar els representants d’AP en el parlament, així 

com quin vot s’hauria de sugerir als afiliats i simpatitzants cara el referèndum constitucional («sí», 

«sí, pero…», «no» o «abstención»); «Alianza Popular y la Constitución (Encuesta)», Noticias AP. 

Boletín Informativo de Madrid, núm. 5, octubre de 1978. 

39 Manuel Fraga Iribarne. «Juicio global sobre la Constitución de 1978 (Intervención en el Pleno 

del Congreso del 31 de octubre de 1978, en el que fue aprobado el Dictamen de la Comisión 

Mixta sobre el texto de la Constitución», a Manuel Fraga Iribarne. Razón de…, cit., p.156-158. 

40 El resultat de la votació del grup parlamentari d’AP fou: Manuel Fraga, Laureano López Rodó, 

Antonio Carro, María Victoria Fernández-España, Gregorio López Bravo, Miguel Riestra Paris, 

Antonio del Valle i Juan Luis de la Vallina (vots afirmatius); Gonzalo Fernández de la Mora, 

Federico Silva Muñoz, Pedro Mendizábal, José Martínez Emperador i Alberto Jarabo Payá (vots 

negatius); Licinio de la Fuente, Álvaro la Puerta i Modesto Piñeiro (abstencions). 
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que s’havia iniciat durant el II Congrés Nacional d’AP i que hauria d’encaminar-se cap a 

la captació de la denominada «majoria natural». Sota aquesta premissa es va establir un 

pacte electoral entre José Maria de Areilza -líder d’Acción Ciudadana Liberal (ACL)-, 

Alfonso Osorio -líder del Partido Demócrata Progresista (PDPr)- i Manuel Fraga en el 

conegut com «Pacto de Aravaca» el 14 de novembre de 1978.41 Tot i la nova estratègia 

d’AP, ara a través de CD, els tristos resultats obtinguts en les dues comeses electorals de 

1979 -generals (un mica més del 6% dels vots, 10 diputats i tres senadors) i municipals 

(2339 regidors, sisena força política en vots)-, van deixar al descobert el fracàs del 

projecte basat en liderar la «gran dreta antimarxista» sota l’etiqueta política d’un «centre-

dreta» pròxim als postulats d’UCD. 42  Per una part, a través d’aquesta nova tàctica 

desenvolupada per AP mitjançant CD, la plataforma aliancista no va aconseguir una de 

les seves grans fites com era la captació dels vots més moderats d’UCD. Per altra part, 

com a conseqüència de la mateixa, AP va perdre la confiança dels seus votants 

tradicionalment més conservadors i de dretes, que veien en l’intent d’aproximació 

ideològica cap a UCD una desviació intolerable, més el recolzament d’aquells sectors 

més extremistes i «ortodoxos» que interpretaven l’acceptació de la Constitució per part 

de la plataforma aliancista com una «traïció» -vots aliancistes que es van dirigir cap a 

Blas Piñar i la seva coalició neofranquista, Unión Nacional (UN). 

 Tanmateix, l’any 1979 portaria un nou repte per a la interpretació aliancista 

d’Espanya: els estatuts d’autonomia català i basc. Tot i la participació directa de membres 

de CD com López Rodó i Areilza a les tasques de redacció estatutàries catalana i basca, 

respectivament, es va tornar a posar de manifest la posició «resistencialista» per part de 

la cúpula central d’AP a tot allò que pogués desvirtuà la unitat d’Espanya.  

 
41  El «Pacto de Aravaca» s’ampliaria amb altres formacions polítiques, naixent una nova 

formació el 15 de gener de 1979: Coalición Democrática (CD). Integraven CD: AP, ACL, PDPr, 

més Renovación Española (RE) liderada per José Trillo y López Mancisidor, Partido Popular de 

Cataluña (PPC) liderat per Luís Montal Conte i Antonio de Senillosa, Cambio Ecológico y Social 

(CES) més independents d’UCD i de Reforma Social Española (RSE). 

42 Tot seguint la dinàmica de les eleccions generales de 1977, AP, ara integrada dins de CD en els 

comicis de 1979, es va presentar en diversos formats a l’estat espanyol: a Euskadi a través d’Unión 

Foral del País Vasco (UFV), a Ceuta como a AxC i a Santander como a Agrupación Independiente 

de Derechas (AID). 
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Així i tot, cal diferenciar el tarannà de López Rodó i de Areilza vers als estatuts 

català i basc, respectivament, així com la reacció suscitada per part de l’equip dirigent 

aliancista encapçalat per Fraga. En aquest sentit la posició no bel·ligerant d’Areilza com 

a ponent de la redacció de l’Estatut de Guernika, en representació de CD, 43  fou 

recriminada pel mateix Fraga, així com l’actitud d’Antonio de Senillosa -home fort 

d’Areilza a CD i diputat per Barcelona en substitució de López Rodó-. En contraposició 

a Areilza, López Rodó, tot i la seva participació directa a la redacció de l’estatut català 

com a integrant de la denominada «Comissió dels Vint», es va mostrat bel·ligerant contra 

el procés estatutari i no va deixar passar l’ocasió per exposar públicament les seves 

desavinences davant el que ell interpretava com una «problemàtica» territorial oberta per 

l’estatut català i el text constitucional espanyol. 44  Tot i així, convé destacar que, a 

contracor i seguint el pragmatisme polític imposat des d’AP, López Rodó va votar 

afirmativament a ambdós textos com un mal menor, tot esperant la ràpida reforma dels 

dos textos en un futur no molt llunyà.  

Finalment, davant situació incòmoda creada pels dos estatuts dins AP i dins CD, 

es va arribar a la ratificació d’ambdós textos en el congrés de diputats el 29 de novembre 

de 1979. Per la seva banda, Fraga, com a cap del grup parlamentari de CD, va explicar 

que la posició oficial del grup seria contraria a la ratificació de l’estatut basc, tot i que va 

especificar que donaria llibertat de vot als seus diputats. Seguidament explicaria que, a 

diferencia de la majoria de grup parlamentari i sent CD una coalició de diferents 

sensibilitats, Osorio s’abstindria a la votació mentre que Areilza i Senillosa votarien a 

favor de l’Estatut de Guernika. 45  En el cas de l’estatut català, Fraga no fou tant 

bel·ligerant com en el cas basc i va afirmar que la posició oficial del grup parlamentari 

 
43 «El estatuto no está concebido como instrumento contrario a la unidad de España», afirmaria 

el polític basc (ABC, 18 de juliol, 1979). Tanmateix afirmaria davant les càmeres de RTVE que, 

«el texto vasco es un texto rigurosamente constitucional no contrario al ordenamiento jurídico 

español». Disponible on-line a: https://www.youtube.com/watch?v=S7KL_xYCyb0 

44 Un seguiment del procés de l’Estatut de Sau i el paper de López Rodó, a Carme Molinero i Pere 

Ysàs. La cuestión catalana. Cataluña en la transición española. Barcelona: Crítica, 2014, p. 273 

i s. Vegeu una crítica, especialment als aspectes financers i econòmics de l’estatut català en procés 

del propi López Rodó, a Laureano López Rodó. Aspectes financers de l’Estatut de Catalunya. 

Barcelona: Aliança Popular de Catalunya, 1978. 

45 Fraga sentenciaria: «El Estatuto vasco no habla en ningún momento de España como nación 

de todos e indivisible» (ABC, 30 de novembre, 1979). 
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seria l’abstenció. Tot i així, també va donar llibertat de vot, tot especificant l’abstenció 

d’Osorio i anunciant els vots favorables de Senillosa i Areilza46. Per a Fraga l’Estatut de 

Sau representava la porta cap a l’estat federal, el qual era contrari a la unitat d’España, tot 

sentenciant, per altra banda, que segons l’estatut català «sería imposible encontrar una 

escuela en Cataluña, en que los hijos se eduquen en castellano, que es la lengua oficial 

de España».47 

En aquest context de desunió política per als aliancistes, els processos estatutaris 

arribarien a la seva última fase després de que la Junta Nacional aliancista -ja al desembre 

de 1979- es pronunciés obertament contra l’estatut basc tot demanant el vot negatiu al 

referèndum sota un lema que no deixava dubtes: «como vasco, como español, vota no». 

Referent al cas català, des de la cúpula central d’AP es va procedir a donar llibertat de vot 

als afiliats i simpatitzants, tot i que Fraga demanaria ràpidament i sense embuts 

l’aplaçament dels dos referèndums com conseqüència de la situació terrorista al País Basc.  

 En definitiva, confusa, desmobilitzada i sense un camí clar a seguir la plataforma 

aliancista arribaria agònicament al seu III Congrés Nacional a mitjans de desembre de 

1979, també conegut dins l’història d’AP com el de la seva primera «refundación». En 

aquell moment Fraga -que ja havia tornat a la presidència d’AP després de la seva 

renuncia al càrrec com conseqüència dels desastres electorals de 1979-, tornaria a 

emfatitzar sobre la qüestió territorial, tot afirmant que es transformaria en un dels temes 

primordials que caldria «redirigir» dins de la Constitució. Tanmateix, el III Congrés 

Nacional d’AP representaria un punt d’inflexió respecte a la inicial plataforma aliancista 

neofranquista nascuda a l’octubre de 1976: primer per l’acceptació obligada i refutació 

de la Constitució de 1978, així com per la ratificació de la sortida dels elements més 

ultrafranquistes contraris al text constitucional encapçalats pels grups UNE i ADE de 

Fernández de la Mora i Silva Muñoz, respectivament; i segon pel procés de transició cap 

 
46 Manuel Fraga Iribarne: «El País Vasco sólo puede salvarse con España, y España con el País 

Vasco (Libertad de voto del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática sobre la ratificación 

del Estatuto de Autonomía de País Vasco, 29 de noviembre de 1979)» i «Con nuestros mejores 

deseos de que las cosas vayan para una Cataluña rica y plena por el menos malo de los caminos 

(Libertad de voto sobre la ratificación Estatuto de Autonomía de Cataluña, 2 de noviembre de 

1979)», a Manuel Fraga Iribarne.  Razón de…, cit., p. 525-528 (t. 2). 

47  Jaume Sobrequés. L’Estatut de la Transició: l’Estatut de Sau. Barcelona: Parlament de 

Catalunya, 2010, p.131 [edició digital]. 
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a una dreta nacional, neoconservadora, democràtica i postindustrial.48 D’altra banda, en 

el debat territorial Fraga declararia que, ara més que mai, tornaria a lluitar per eliminar la 

«funesta mención de las nacionalidades» del text constitucional, mentre que al mateix 

temps sentenciava amb orgull: «somos una fuerza que intenta unir a los muchos españoles 

que queremos la unidad de España».49    

Conclusions: 

 Recapitulant, la posició majoritària i oficial d’AP en la qüestió nacional, tot i dels 

nous vents de canvi que afectaven a l’estructuració de l’Estat a partir de 1979, sempre va 

ser de resistència contra totes aquelles iniciatives referents a l’ordenació democràtica de 

les diferents sensibilitats i nacionalitats inserides dins de l’estat espanyol. Especialment 

davant les iniciatives dels denominats «nacionalismes perifèrics» i de part de l’esquerra 

estatal, els quals eren interpretats per AP, encara a l’altura de 1979, com a elements de la 

sempiterna anti-Espanya disgregadora de la unitat nacional. La seva interpretació 

dogmàtica d’Espanya basada en el nacionalisme espanyolista antidemocràtic d’origen 

franquista seria un continnum històric majoritari dins de l’actual dreta espanyola, 

especialment davant els diferents debats territorials que han anat sorgint a partir de la 

consolidació democràtica a l’estat espanyol. Potser caldria reflexionar i buscar les claus 

d’aquestes actituds de l’actual hereu d’AP, el Partit Popular (PP), al fet que el principal 

partit vertebrador de l’actual dreta espanyola sorgeix de l’extrema dreta, tot representat 

l’únic cas dins de l’experiència històrica dels moviments conservadors europeus 

democràtics posteriors a la II Guerra Mundial.50 

 
48  Jorge Verstrynge. «El neo-conservadurismo, ideología de la sociedad post-industrial», a 

Alianza Popular. Alianza Popular. Conferencias (1981). Madrid: Vicesecretaria de Relaciones 

Públicas y Publicidad, s/d, p.155-182. Tanmateix en el marc del III Congrés Nacional d’AP es va 

definir oficialment a la plataforma com una opció «populista», «conservadora», «reformista», 

«democràtica» i «liberal» de caràcter «humanista cristiana» (Alianza Popular. III Congreso 

Nacional. Ponencias, programa y estatutos. Madrid: Alianza Popular, 1980, p.29-33). 

49  Manuel Fraga Iribarne. «Ponencia política», a Alianza Popular. III Congreso Nacional…, cit., 

p. 20-35. 

50 Vegeu, també, en diferents formats, un seguiments dels valors de l’actual dreta espanyola des 

de la Transició, a Xosé M. Núñez Seixas. «From National-Catholic nostalgia to constitucional 

patriotism: conservative Spanish nationalism since the early 1990’s», a Sebatian Balfour (ed.). 

The Politics of Contemporany Spain. Londres: Routledge, 2005 p. 121-146; íd. «Conservadores 
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y patriotas: el nacionalismo de la derecha española ante el siglo XXI», a Carlos Taibo (dir.). 

Nacionalismo español. Esencia, memorias e instituciones. Madrid: Los Libros de la Catarata, 

2007, p.159-192; íd.: Patriotas y demócratas. Sobre el discurso nacionalista español después de 

Franco (1975-2005). Madrid: Los Libros de la Catarata, 2010; Ferran Archilés.«Nacionalismos 

y culturas políticas en España (c.1975-2012)», i Carme Molinero i Pere Ysàs. «Derechas e 

izquierdas en la España posfranquista», ambós a Manuel Pérez Ledesma i Ismael Saz (coords.). 

Del franquismo a la democracia, 1936-2013, vol. IV. Zaragoza: Marcial Pons / Prensas de la 

Universidad de Zaragoza, 2015, p.141-174 i p.365-379. 


