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Introducció

Aquest mòdul està centrat en com mesurar la democràcia, com a aspecte fona-

mental que defineix qualsevol sistema polític. Però també comentarem breu-

ment altres tipologies relacionades, com les limitacions al poder, la descentra-

lització, la governança i característiques socials i del sistema de partits.
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1. Democràcia

És democràtic el règim polític d’un estat, diguem-ne, X? L’atorgament de cre-

dencials democràtiques als països és un afer que transcendeix els marges aca-

dèmics tradicionals i s’endinsa de ple en el món de la diplomàcia i les relacions

internacionals. Per això, des de l’acadèmia el tractament de les democràcies

ha resultat sempre molt curós. Deixant de banda els debats teòrics sobre els

components de les democràcies, quan és l’hora de classificar règims dels països

segons un suposat component democràtic hi ha bàsicament dues aproximaci-

ons, que es corresponen amb les dues parts que es presentaran a continuació.

1.1. Boix, Miller i Rosato (2013): simple, eficient, clar

Boix, Miller i Rosato (2013) presenten una estratègia per a respondre clarament

a la pregunta de si és democràtic el règim polític d’un país concret. L’estratègia

dels autors es basa en els principis següents.

a) Simplificar al màxim la definició de democràcia. En lloc de definir una de-

mocràcia com l’agregació de diferents principis teòrics molt elaborats, els au-

tors opten per rebaixar-la a aspectes, si es vol, procedimentals.

b) Buscar una operacionalització que sigui clara i eficient. Un cop una demo-

cràcia s’ha definit d’una manera molt simple, cal buscar una manera de me-

surar-la que no deixi lloc a l’ambigüitat, de manera que classificar els països

sigui una feina quasi mecànica, sense espai per a matisos ni malentesos. Sense

espai perquè sigui qui sigui qui faci la classificació pugui arribar a les mateixes

conclusions1.

c) Clarificar quin és el tipus d’error que és preferible cometre. En una prova

d’embaràs, és millor que el resultat sigui positiu tot i que la dona no estigui

embarassada o és millor que el resultat sigui negatiu i que la dona estigui em-

barassada? Què és preferible que passi? A l’hora de dissenyar una prova com

aquesta, quin error és preferible cometre? Doncs en el cas de voler saber si

un règim polític és una democràcia, el principi és el mateix: és millor per als

autors classificar com a no democràtic un règim que no ho és que no pas fer

que règims no democràtics siguin mal classificats com a democràtics. En rea-

litat, doncs, els autors volen estar segurs que només els països classificats com

a democràtics ho són de veritat.

D’aquesta manera s’aconsegueix una classificació difícilment controvertida,

almenys pel que fa al procés de generació de la mesura. Es pot estar més o

menys d’acord en si la definició de democràcia ho comprèn tot, però no es pot

estar en desacord en com s’ha arribat a dir que el país X és una democràcia.

Lectura recomanada

Carles�Boix;�Michael�Miller;
Sebastian�Rosato (2013). «A
Complete Data Set of Poli-
tical Regimes, 1800-2007».
Comparative Political Studi-
es (vol. 46, núm. 12, pàg.
1523-1554). Los Angeles, CA:
SAGE Publications.

(1)Val la pena fixar-se en la secció
Our coding en general, i en particu-
lar en els tres criteris (pàg. 1530):
elecció de l’executiu, del legislatiu
i participació.
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Un altre avantatge d’aquesta aproximació és que permet comparar règims con-

temporanis amb règims de fa dos-cents anys. Si és tan simple obtenir dades i

arribar a una conclusió sobre el règim de X el 2015, també ho és per a aplicar

els mateixos procediments sobre el règim de X el 1820. El component tempo-

ral i històric es pot mantenir.

D’aquesta manera, aquestes dades ens permeten als politòlegs poder fer estu-

dis comparatius sobre els efectes de les democràcies en altres aspectes (creixe-

ment econòmic, sobretot, però també altres resultats) fent servir mecanismes

causals, ja que per a establir mecanismes causals tenir dades d’evolució tem-

poral és clau.

Les dades de Boix, Miller i Rosato (2013) es poden aconseguir de la manera

següent:

L’objecte d en aquest cas és una matriu amb el següent nombre de files i co-

lumnes:

i amb la següent estructura:

Aquesta llista ens mostra tant el nom de les variables de la matriu de dades

com el seu tipus (si contenen números -num-, valors repetits -factor- o text

-char-).



© FUOC • PID_00258217 9 Sistemes polítics

Les següents línies generen valors amb el nombre de països (nC, per number

of countries, nY per number of years i nO per number of observations) que neces-

sitarem a continuació. La manera de fer-ho és referint-nos a una variable de

l’objecte (d$country) i aplicant una funció que torna els possibles valors que

té la variable (unique()), i finalment aplicant una funció que es limita a cal-

cular quina és la llargada (length()) del vector de possibles valors.

Per a calcular la proporció de democràcies en tots els països considerats des del

1800 fins al 2007 simplement cal obtenir els resultats de la variable democracy

mitjançant una taula i després dividir-ho pel total d’observacions:

Per a saber com ha evolucionat temporalment la proporció de democrà-

cies primer cal agrupar les dades per la variable temporal (year) i des-

prés obtenir el nombre de casos que són efectivament una democràcia

(length(which(democracy == 1))) i dividir-ho pel nombre total de règims

(length(democracy). Com que les dades ja han estat agrupades per any, to-

tes aquestes operacions es fan prenent les dades anuals com a referència.
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Amb el nou objecte acabat de crear (pd, per proportion of democracies) fem una

figura que mostri les línies (geom_line()) de l’evolució temporal en l’eix ho-

ritzontal (x = year) i la proporció de democràcies calculada anteriorment en

l’eix vertical (y = pD).

Figura 1. Evolució temporal de la proporció de democràcies al món

També es poden agrupar les observacions de la matriu de dades per països i

calcular per a cada país quina és la proporció de temps que el seu règim ha

estat democràtic:

Finalment, tenim un objecte que conté, per a cada país, la proporció de temps

en què el seu règim ha estat democràtic. Podem obtenir les cinc primeres ob-

servacions seleccionant-les amb els claudàtors:

Claudàtors

[1:5,]: abans de la coma hi
ha les files que desitgem obte-
nir (de la 1 a la 5) i després de
la coma les columnes que vo-
lem obtenir (totes), en aquest
cas per omissió, ja que en no
explicitar-ne cap assumim que
les volem totes.
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Figura 2. Distribució de la proporció de temps que els països han estat en règim democràtic

1.2. Treier i Jackman (2008): complex, precís, poderós

En contrast amb una aproximació mecànica, simple, clara i eficient com la que

acabem de presentar, hi ha les aproximacions basades en principis ben dife-

rents. Treier i Jackman (2008) representen segurament l’expressió més moder-

na. En lloc de simplificar al màxim tant la definició com l’operacionalització,

en aquest cas s’opta per mirar d’incloure el màxim nombre de components en

el càlcul del nombre final assignat a cada règim. I en lloc de decantar-se per un

tipus d’error preferible a l’hora de donar un veredicte binari (democràcia-sí /

democràcia-no), el mètode matemàtic utilitzat permet donar amb molta pre-

cisió els marges d’error de cadascun dels països, classificar-los en una dimen-

sió contínua (no binària) i poder calcular amb precisió quina és la probabilitat

que el país X sigui més democràtic que el país Y i per quin marge.

Lectura recomanada

Shawn�Treier;�Simon�Jackman (2008). «Democracy as a Latent Variable». American Jour-
nal of Political Science (vol. 52, núm. 1, pàg. 201-217).

D’aquesta manera, els autors el que fan és combinar el màxim de dades possi-

ble del que són característiques dels règims que els poden fer dir-se democrà-

tics o no2, i assumeixen que aquestes característiques són cadascuna una ex-

pressió de quelcom més profund dels països, de quelcom que és latent i que no

es pot mesurar directament, tot i que en podem conèixer algunes expressions.

La combinació es fa per mitjà del que s’anomena anàlisi factorial i els autors

ho fan amb estadística bayesiana.

L’estadística bayesiana

(2)Les dades procedeixen del Polity
IV que s’explica en la següent sec-
ció.
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Es contraposa al que avui en dia entenem per estadística «clàssica» / freqüentista. Aquesta
última, paradoxalment, és més recent. Va ser desenvolupada sobretot per Fisher durant
la primera meitat del segle XX i està dissenyada per als contextos en què la quantitat de
mostres que es poden extreure tant per a analitzar (ja sigui augmentant els experiments
fent més proves a ratolins, conills, plantes, etc.) com per a mostrejar (per exemple, fent
enquestes a més gent) és virtualment infinita. No obstant això, en relacions internaci-
onals és evident que no podem mostrejar més: hi ha els països que hi ha i prou. Tot i
aquesta clara mancança, en política comparada i en molts altres àmbits del coneixement
científic amb limitacions de mostreig (hi ha les unitats que hi ha) se segueix emprant
l’estadística clàssica per una qüestió de dependència dels hàbits del passat. L’estadística
bayesiana només ha estat capaç de resoldre problemes relativament complicats quan els
ordinadors s’han massificat i han guanyat potència de càlcul.

Però no és només la manera d’agregar la informació la que és refinada, sinó

que a més els autors eviten fer una assumpció clau. I és que quan es recullen

dades en ciències socials sovint el que tenim és només una llista ordenada de

més a menys. En el seu cas concret, per exemple, fixa’t que a la pàgina 204

l’indicador PARCOMP (corresponent a la competitivitat de la participació) es

mesura amb 6 estadis. El menys democràtic és «no aplicable» i el més demo-

cràtic és «competitiu». I a cadascun d’aquests estadis en què la competitivitat

de la participació es pot situar s’hi assigna un número del zero al cinc. Però,

ben mirat, per quin motiu? Per mera conveniència? Com podem estar segurs

que la diferència entre un règim «restringit» i un de «faccional» (una unitat,

de 2 a 3) és la mateixa que hi ha entre un règim «transicional» i un règim

«competitiu» (una unitat, de 4 a 5)? En realitat, el que estem fent és una as-

sumpció molt forta.

El problema d’aquest tipus d’escales, però, no es redueix a la política compara-

da, sinó que va molt més enllà i és present en bona part de les ciències socials.

El nivell educatiu de la persona entrevistada

Avui en dia encara és molt habitual que en les dades provinents d’enquestes, el nivell
educatiu de la persona entrevistada es tracti com una variable contínua. En realitat, però,
es tracta d’una variable ordinal amb diferents valors ordenables (des d’analfabet fins a
llicenciat), però no està justificat teòricament que donar valors enters a cada categoria
sense cap mena de sentit sigui adequat. Per què es fa així? Perquè a la pràctica és fàcil i
simple. I perquè els programes estadístics encara no han generalitzat maneres de fer-ho
que siguin accessibles a la majoria d’investigadors.

No cal que entenguem exactament el procediment ni la matemàtica al dar-

rere d’aquest tipus de càlculs. El que val la pena destacar és que a més

d’aproximacions simples a la mesura de característiques dels règims polítics,

hi ha altres aproximacions complexes però molt sistemàtiques que ajuden a

complementar-les i que no es basen només a treure mitjanes o a sumar carac-

terístiques, sinó que mostren un interès genuí a aplicar tècniques estadístiques

convenients per a produir resultats útils no solament per a classificar règims,

sinó també per a entendre els supòsits teòrics rere aquestes classificacions.

1.3. Polity IV: l’estàndard

Ja hem parlat del Polity IV anteriorment, que és la base de dades que nodreix

Treier i Jackman (2008). En realitat, tot i que l’hem presentat en tercer lloc,

es tracta segurament de «la mesura» de democràcia en relació amb la qual la

http://www.systemicpeace.org/polityproject.html
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resta es comparen (ho fan també així els dos autors de les lectures analitzades).

Un dels avantatges és que, a banda de les dades crues, també hi ha accessibles

per a qualsevol qui ho desitgi tant els manuals metodològics com els informes

de cadascun dels països. Obtenir les dades en R es pot fer fàcilment per mitjà

d’un paquet específic:

La variable polity2 és la que resumeix el règim polític del país, i que es cal-

cula de manera molt simple amb sumes i mitjanes combinades de les dades

observades (que és precisament el que critiquen Treier i Jackman (2008) amb

la seva proposta). El rang de la variable va de -10 fins a 10, essent -10 un règim

autoritari i 10 un règim democràtic. Normalment se situa el punt de tall de

les democràcies en el 6, a partir del qual un règim es considera democràtic.

També cal destacar que es tracta d’una base de dades molt completa tant en

termes temporals (des del 1800) com en termes d’abast de països.

La següent figura presenta l’evolució temporal de la mitjana dels països. Convé

eixamplar els límits de l’eix vertical per a incloure tots els valors entre -10 i 10,

ja que aquesta és l’escala original de la mesura, i d’aquesta manera s’obté una

evolució temporal en el context adequat del rang de valors que pot prendre.

http://www.systemicpeace.org/polity/
http://www.systemicpeace.org/polity/
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Figura 3. Evolució temporal de la mitjana i la mediana de l’indicador agregat polity2

Per a calcular la mitjana i la mediana cal no fer cas dels valors perduts, i per això es fa servir na.rm = TRUE, que es llegeix com
a na (valors perduts) rm (remove, esborrar).

Tenir accés fàcil a aquestes dades et pot resultar molt útil a l’hora de fer tre-

balls o d’analitzar l’evolució temporal i històrica del país o països que vulguis

considerar. En aquest cas, per exemple, les dades es filtren per tres països i es

mostren les seves trajectòries.

Figura 4. Evolució temporal de tres països seleccionats
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1.4. Altres mesures de democràcia

Més enllà del Polity IV, en aquest apartat ens referim breument a altres fonts

d’informació des de les quals obtenir dades de democràcia i llibertats políti-

ques.

La Freedom House és una institució nord-americana que genera anualment

i des de 1973 una mesura de llibertats civils i polítiques. Per tant, està més

pensada per a qüestions menys procedimentals i més de drets polítics. Es pot

trobar a la web de la Freedom House.

Cheibub, Gandhi i Vreeland (2010) és una altra referència en què es classifi-

quen els règims polítics en democràcies / dictadures, i també dins de les demo-

cràcies, en parlamentàries, semipresidencials i presidencials. El rang temporal

va des de 1946 (o l’any de la independència) fins al 2008. És especialment de-

tallat el document tècnic «codebook». Obtenir les dades és relativament sim-

ple, amb el mateix paquet que el Polity IV:

Lectura recomanada

José�Antonio�Cheibub;�Jen-
nifer�Gandhi;�James�Ray-
mond�Vreeland (2010). «De-
mocracy and Dictatorship
Revisited». Public Choice (vol.
143, núm. 1-2, pàg. 67-101).

Finalment, i sense exhaurir la llista d’indicadors de règims democràtics, també

cal destacar el projecte V-Dem (Varieties of Democracy) que està generant un

índex democràtic basat en onze components i basat en codificacions d’experts

nacionals des del 1900 fins a data d’avui (Coppedge i altres, 2017).

Lectura recomanada

Michael�Coppedge;�John
Gerring;�Staffan�I.�Lindberg
i�altres (2017). «V-Dem Met-
hodology V7». Varieties of
Democracy (V-Dem) Project.

http://freedomhouse.org/
http://uofi.box.com/shared/static/e6e312753fbc609fc379.pdf%22
http://www.v-dem.net/media/filer_public/ca/55/ca55b652-2afd-4164-be8c-0d3c3d2c3337/methodology_v7.pdf
http://www.v-dem.net/media/filer_public/ca/55/ca55b652-2afd-4164-be8c-0d3c3d2c3337/methodology_v7.pdf
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2. Limitacions al poder: vetos

Una altra variable clau per a entendre la presa de decisions dels països és la

capacitat que té el sistema polític i institucional de limitar o constrènyer les

decisions que es prenguin. Es pot entendre com el nombre de filtres que ha de

passar una decisió per a poder ser efectivament adoptada. Per exemple, una

dictadura no té cap mena de veto: hi ha un poder únic i centralitzat que ho

decideix tot. Un sistema basat en majories fortes, parlamentarisme, divisió de

poders horitzontal (legislatiu, executiu i judicial) i vertical (federalisme) posa

més punts de veto a les decisions. Al capdavall, l’índex mesura la dificultat

d’un sistema polític d’adaptar-se a les circumstàncies i a les preferències dels

seus actors, i es fa servir sovint per a predir la variabilitat de les polítiques i el

risc de canvis polítics (Henisz, 2002; Tsebelis, 2002).

Les dades del que s’anomenen political constraints les podem carregar de la

següent manera:

La variable polconiii conté els valors de l’índex, que podem representar per

a una sèrie d’estats candidats que triem prèviament, de manera sobreposada

en una única figura:

Lectures recomanades

Witold�J.�Henisz (2002).
«The Institutional Environ-
ment for Infrastructure In-
vestment». Industrial and Cor-
porate Change (vol. 11, núm.
2, pàg. 355-389).
George�Tsebelis (2002). Veto
Players: How Political Instituti-
ons Work. Nova York: Prince-
ton University Press.

http://mgmt.wharton.upenn.edu/faculty/heniszpolcon/polcondataset/
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Figura 5. Evolució temporal de l’índex de limitacions del sistema polític (PolCon) per a quatre
estats

O bé de manera independent en figuretes separades amb la funció

facet_wrap().

Figura 6. Evolució temporal de l’índex de limitacions del sistema polític (PolCon) per a quatre
estats, en diferents gràfics

Una altra mesura de la tipologia del sistema polític quant a limitacions de po-

der és la primera dimensió (executiu-partits) de Lijphart (2012), que classifica

els règims en un contínuum que va entre els majoritaris i els consociacionals.

Podeu veure altres especificacions en el Grup de política comparada de la Uni-

versitat de Greifswald.

Lectura recomanada

Arend�Lijphart (2012). Pat-
terns of Democracy: Govern-
ment Forms and Performance
in Thirty-Six Countries. New
Haven, CT: Yale University
Press.

http://comparativepolitics.uni-greifswald.de/data.html
http://comparativepolitics.uni-greifswald.de/data.html
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3. Descentralització i federalisme

La divisió de poders vertical en forma de federalisme i descentralització ha

estat abordada també de manera comparativa fent servir índexs que calculen

el grau de descentralització. L’aproximació més global i sistemàtica és la de

mesura d’autoritat regional descrita a Hooghe i altres3 (2016), tot i que tradi-

cionalment per a mesurar el nivell de descentralització s’ha fet servir la dada

del Banc Mundial sobre despeses d’unitats subestatals.

El primer capítol del llibre és un exemple excel·lent de com es passa en política

comparada de conceptes a operacionalitzacions i s’acaba amb índexs, amb un

enorme interès en els detalls procedimentals i les decisions que cal prendre.

L’índex d’autoritat regional cobreix 81 estats entre 1950 i 2010 i comprèn dues

dimensions: self rule i shared rule. La primera fa referència a la capacitat que

té un territori subnacional per a exercir el govern en el seu propi territori. La

segona fa referència a la capacitat que té un territori subnacional de coexercir

el govern de l’estat.

Les dades en aquesta base estan disponibles per a les unitats regionals, i també

com a agregats per països. En aquest últim cas els índexs agregats els podem

obtenir de la manera següent:

Les variables n_seflrule i n_sharedrule corresponen a les dues dimensi-

ons, respectivament, i la variable n_RAI és la seva suma.

(3)Més endavant veurem una apro-
ximació a l’autoritat internacional
dels mateixos autors.

Lectura recomanada

Liesbet�Hooghe;�Gary
Marks;�Arjan�H.�Schakel�i
altres (2016). Measuring Re-
gional Authority. Oxford, UK:
Oxford University Press.

http://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority/
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Per a representar els valors en dos eixos per a un any concret (el darrer valor),

hem de filtrar les dades per any i reanomenar les variables:

Figura 7. Distribució de les dues dimensions (self-rule i shared rule) de l’índex d’autoritat regional
en l’últim any disponible
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4. Regulació

El Banc Mundial manté una base de dades d’indicadors de governança, els

Worldwide Governance Indicators, que tot i el poc abast temporal (1996-2006),

representen un esforç considerable per sintetitzar dades de diferents fonts.

L’aproximació en aquest cas no es basa en fonaments teòrics sòlids dels indi-

cadors, sinó que la idea és combinar dades de moltes fonts diferents de tal

manera que puguem classificar els països anualment segons sis dimensions

institucionals i de govern:

• Veu i rendició de comptes

• Estabilitat política i absència de violència

• Efectivitat del govern

• Qualitat reguladora

• Imperi de la llei

• Control de la corrupció

Els indicadors han rebut força crítiques, que tot i ser en part contestades pels

responsables, representen en part un llast almenys des del punt de vista aca-

dèmic. No obstant això, es tracta d’una base de dades d’un gran abast i que

incorpora idees que malgrat estar molt esteses, no sempre s’han pogut mesurar

fàcilment (per exemple, l’efectivitat dels governs).

Hi ha una crítica fonamental i una limitació. D’una banda, la crítica és per

la part de l’enllaç entre les dades i la teoria. Els indicadors resultants són un

compendi de variables agafades de moltes fonts diferents i que no sempre està

clar que tinguin clara relació amb el concepte que pretenen mesurar (validesa

interna). La limitació és deguda al fet que els índexs estan generats de tal ma-

nera que estan centrats en zero anualment. D’aquesta manera, tots els països

estan més o menys lluny de la mitjana centrada en zero. Però no hi ha manera

de dir si d’any en any un país ha millorat en termes absoluts, ja que precisa-

ment per estar centrada la mesura en el zero, sempre serà relativa a la resta de

països. Per tant, es tracta d’un índex que només es pot interpretar d’any en

any, i no pas com una sèrie temporal de valors connectats.

La introducció de dades no és automàtica, sinó que o bé cal que descarreguis les

dades des d’un full de càlcul i el netegis manualment, o bé pots accedir-hi des

d’una API del Banc Mundial i et generes un arxiu amb els països, les variables

i els anys que vulguis.

Manualment és tediós, però per a fer-ho en un únic indicador i per a un únic

any és possible fer-ho d’aquesta manera:

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xlsx
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xlsx
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=worldwide-governance-indicators


© FUOC • PID_00258217 21 Sistemes polítics

Els deu estats amb governs menys efectius són els següents:

La primera línia pren l’objecte creat anteriorment i l’envia a un pipeline, que

serà utilitzada per les funcions que venen després. La segona línia ha arranjat

(ordenat, arrange()) les dades per ordre de la variable Estimate, i la tercera

línia fa un tall de les deu primeres observacions (slice()).

Els deu estats amb governs més efectius són els següents (igual que abans, però

amb valor descendent aplicant la funció desc()):
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La distribució dels valors la podem obtenir amb un histograma4, i afegir una

línia vertical al lloc del país candidat que vulguem.

Figura 8. Distribució dels valors de l’eficàcia del govern, amb una línia vertical assenyalant un
país candidat, en aquest cas Alemanya

En aquest cas, i atès que la variable de l’estat conté un caràcter estrany, hem

hagut de referir-nos a la variable afegint-hi un accent obert al principi i al final.

(4)Fixa’t que la variable està centra-
da en el zero, per definició, com ja
hem comentat.
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5. Societat, partits polítics i eleccions

Com a estudiant de relacions internacionals, cal que no oblidis aspectes elec-

torals i de valors socials, encara que no siguin centrals en la disciplina. En

aquest apartat es fa una breu referència als projectes més rellevants des d’un

punt de vista comparatiu.

En primer lloc, les posicions dels partits en diferents eixos i com comparar-los

es poden trobar en el Comparative Party Manifesto, que mitjançant l’anàlisi

de programes electorals (textos) genera indicadors de posicions ideològiques

dels partits. Té un abast de 56 estats des del final de la Segona Guerra Mundial

fins avui, amb set-centes quinze eleccions, més de mil partits i més de quatre

mil programes electorals analitzats (Volkens, 2017).

En segon lloc, les dades de resultats electorals comparades es poden obtenir

del Global Elections Database5, i estan sistematitzades a Brancati (2014).

En tercer lloc, el World Values Survey és una enquesta administrada a diferents

estats en successives onades (fins al 2015 n’hi ha hagut sis), que pretén extreu-

re valors socials a diferents països d’una manera comparada. Les microdades

(totes i cadascuna de les persones enquestades) són fàcilment accessibles, però

la mateixa pàgina web té una interfície en línia que permet fer consultes sim-

ples. En la mateixa línia es troba l’enquesta social europea (European Social

Survey), que genera dades comparades per a trenta-sis països europeus cada

dos anys.

Lectura recomanada

Andrea�Volkens;�Pola�Leh-
mann;�Theres�Matthieß�i�al-
tres (2017). The Manifesto Da-
ta Collection. Manifesto Project
(MRG/CMP/MARPOR). Berlín:
Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung (WZB).

(5)Cal registre previ, però per-
met construir-se un mateix
les matrius de dades: http://
www.globalelectionsdatabase.com/
.

Lectura recomanada

Dawn�Brancati (2014). Glo-
bal Elections Database [Com-
puter File]. Nova York: Global
Elections Database [Distribu-
tor].

http://manifesto-project.wzb.eu/
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://manifesto-project.wzb.eu/datasets/MPDS2017b
http://manifesto-project.wzb.eu/datasets/MPDS2017b
http://manifesto-project.wzb.eu/datasets/MPDS2017b
http://www.globalelectionsdatabase.com/
http://www.globalelectionsdatabase.com/
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