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1. Temàtica, objectius i hipòtesi de l’estudi. 

1.1 La política. Raó i publicitat 

El treball parteix de les diverses teories actuals que qüestionen si actualment la 

comunicació política, i el món de la política en general, –com en molts altres àmbits- 

s’ha convertit en una espècie de màrqueting que busca únicament el reconeixement 

dels ciutadans, és a dir, aconseguir els màxims vots. El compromís amb el bé social, amb 

el correcte funcionament de les candidatures, i amb una societat equitativa, que ajudi 

els ciutadans a desenvolupar-se com a tals i a saber discernir entre allò que és bo i allò 

que és dolent per la nació, sembla ser que queda arraconada i que gairebé cap polític li 

té consideració.1 Així doncs, a partir de l’artifici en què s’ha convertit la comunicació 

política, els representants dels partits –i tot l’equip, especialment aquella part que 

s’encarrega de les campanyes electorals- operen exactament igual que ho fan els 

publicistes. Busquen reproduir models, estereotips i imatges preconcebudes per tal 

d’atrapar l’atenció de les persones i buscar la màxima aprovació d’aquestes:2 “En Moral 

Politics sugería que los votantes votan por su identidad; votan sobre la base de lo que 

son, de sus valores y de lo que admiran y a quién admiran. Un determinado número de 

votantes se identifican con sus intereses y votan conforme a ellos. Pero esto es la 

excepción, no la regla. Hay otras formas de identificación personal: con su etnia, con sus 

valores, con los estereotipos culturales y con los héroes de la cultura. En cuanto a las 

elecciones, las formas más potentes de identificación son los valores y los estereotipos 

culturales correspondientes”.3 El resultat d’això és un estat de desinformació política, 

en què els ciutadans no saben ni tan sols què és el que cal que fer perquè les coses en 

un país vagin bé, i si és necessari, millorin.4 Mirem què ens diu Bartolomé Sancho 

Morey, un dels autors del blog Cuba Información. Una brecha en el bloqueo mediático. 

                                                           
1 Document audiovisual. RTVE se ha convertido en herramienta propagandística del Gobierno, HispanTV, 
9 d’Agost 2015. - https://www.youtube.com/watch?v=FZncBoB6nx8 – 25/03/2016  
2 RAMONEDA, Josep. L’Ailan i Europa, El País, 5 de Setembre 2015. Recuperat de 
http://cat.elpais.com/cat/2015/09/04/opinion/1441389783_398500.html - 28/03/2016 
3 LACKOFF, G. Cap. 2 ¡Entra en escena Terminator! No pienses en un elefante. (1ª ed. pg. 33), 2007, 
Madrid, Complutense. 
4 TUGAS, Roger. 18 de Setembre de 2015. El debat plesbicitari fa invisibles terceres vies. Diari Ara. 
Recuperat de http://www.ara.cat/politica/debat-plebiscitari-invisibles-terceres-
vies_0_1433256744.html - 28/03/2016  

https://www.youtube.com/watch?v=FZncBoB6nx8
http://cat.elpais.com/cat/2015/09/04/opinion/1441389783_398500.html%20-%2028/03/2016
http://www.ara.cat/politica/debat-plebiscitari-invisibles-terceres-vies_0_1433256744.html%20-%2028/03/2016
http://www.ara.cat/politica/debat-plebiscitari-invisibles-terceres-vies_0_1433256744.html%20-%2028/03/2016
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L’autor, en l’article, es proposa explicar les claus bàsiques del procés sobiranista, ja que 

afirma que  

“Nada mejor por aquello de que una persona bien informada vale por dos y a 

veces [como en el caso de Cataluña] por tres, para comprender la actual 

situación, correlación de fuerzas existentes en Cataluña y su futuro a corto o 

mediano plazo “posibilidades de éxito” independentista. Habida cuenta de la 

vergonzosa desinformación-manipulación, a través de un terrorismo-mediático 

sistemático sin precedentes, por la gran mayoría de los grandes medios 

globalizados del planeta, incluidos los de Cataluña, en contra del proceso 

soberanista.”5 

Concretament, la temàtica es centrarà en el “debat” sobiranista de Catalunya, que s’ha 

convertit en un tema recurrent des de l’any 2010. S’analitzaran els discursos als mitjans 

de comunicació i s’intentarà comprovar aquesta hipòtesi desenvolupada amb 

anterioritat.6  

 

1. 2 La política a Catalunya els últims anys. Informació i 

desinformació 

Aquesta hipòtesi es demostrarà juntament amb el recolzament de molts especialistes 

en la matèria –entre ells, Lackoff i Salmon-, que sostenen aquestes teories, analitzant el 

debat sobiranista, tal com sembla ser, no ha estat per res del món un debat o una 

explicació racional sobre com estaven les coses a Catalunya, ni sobre què necessita 

aquesta comunitat per millorar. Ha estat només un debat sensacionalista que 

presentava o bé el caos, o bé el paradís. Després de tot el que s’ha dit sobre la 

independència de Catalunya, encara no s’ha emès cap reportatge ni cap documental 

que parli de quina seria la situació de les pensions, del mercat, de l’economia i de les 

relacions internacionals amb Catalunya - per posar alguns exemples -, en cas que 

                                                           
5 SANCHO, MOREY, Bartolomé. 15 de Gener de 2016. Cataluña empezó la pre independencia. Cuba 
Información. Una brecha en el bloqueo mediático. Recuperat de 
http://www.cubainformacion.tv/index.php/la-columna/250-bartolome-sancho-morey/66729-cataluna-
empezo-la-pre-independencia - 11/04/2016 
6 RAMONEDA, Josep. 3 d’ Octubre 2015. Què cal negociar?. El País. Recuperat de 
http://cat.elpais.com/cat/2015/10/02/opinion/1443808783_606847.html – 28/03/2016 

http://www.cubainformacion.tv/index.php/la-columna/250-bartolome-sancho-morey/66729-cataluna-empezo-la-pre-independencia%20-%2011/04/2016
http://www.cubainformacion.tv/index.php/la-columna/250-bartolome-sancho-morey/66729-cataluna-empezo-la-pre-independencia%20-%2011/04/2016
http://cat.elpais.com/cat/2015/10/02/opinion/1443808783_606847.html
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Catalunya es fes un país independent d’Espanya, o bé, en cas que continuéssim com fins 

ara. Llavors, en què s’ha recolzat la gent per posicionar-se a favor o en contra de la 

independència de Catalunya? Fent cerca d’informació s’han trobat blogs que volen 

clarificar l’assumpte allunyant-lo de la demagògia existent sobre els temes més 

recurrents al voltant del sobiranisme a Catalunya, com per exemple el titulat Tens 

dubtes sobre la independència? També s’han dut a terme debats i cicles de conferències 

entorn aquest tema. Ho veurem. És possible que al final, sí que s’hagi informat bé sobre 

els costos i els beneficis de la possibilitat, o no d’ independència d’aquesta Comunitat 

Autònoma front la resta d’Espanya. Ara bé, la hipòtesi parteix de que als mitjans 

convencionals no ha estat així. L’objectiu d’aquest estudi és comprovar si aquesta 

hipòtesi és certa o refutable.  

2. Glossari. Conceptes tècnics  

Seria bo abans d’entrar en matèria d’estudi, fer una petita introducció a conceptes 

tècnics que s’aniran trobant al llarg del treball, i que és bo conèixer abans. Aquests 

conceptes tenen a veure amb dues disciplines diferents. El llenguatge i la comunicació, 

d’una banda, i de l’altra, conceptes pròpiament de política. Com veurem, són dues 

disciplines diferents però sempre van de la mà. Als annexos podreu trobar un glossari 

on es defineixen conceptes com marcs conceptuals, stories, lingüística cognitiva, 

enquadraments, think-tanks, lobbies... I conceptes potser més coneguts per la majoria 

com concert econòmic, TSJC, Tribunal Constitucional, investidura, full de ruta, estatut 

d’autonomia, sobiranisme o referèndum.  

3. Marc  teòric 

3.1 Introducció als coneixements de l’enquadrament en 

comunicació i de màrqueting polític  

Tal com es deia al primer punt, allò que s’analitzarà en aquest estudi és la manera 

d’informar dels polítics i dels periodistes en els mitjans de comunicació; com ho fan i si 

ho fan bé. S’ha de recordar que la hipòtesi sustenta que no és així, que s’està arribant 

actualment a una desinformació política i/o social que és deguda a les noves estratègies 

de comunicació política:  
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“Tenint en compte la magnitud del repte -"el més important dels últims tres-cents 

anys", com li agrada dir al president de la Generalitat, Artur Mas-, els actors que figuren 

en el mapa del procés lluiten per imposar el seu marc referencial amb un arsenal propi 

de paraules. Si bé el dret a decidir ha esdevingut un gran èxit per al flanc sobiranista, 

perquè l'equipara amb el concepte de democràcia -així ho afirma Tresserras-, els 

partidaris de l'entesa amb Espanya han volgut posar en circulació el diàleg i la 

moderació . "I qui sigui capaç d'apropiar-se el concepte de diàleg , guanyarà el combat 

conceptual", sentencia Gutiérrez-Rubí.”7  

 

Aquestes noves estratègies tenen a veure amb la publicitat, el màrqueting i 

l’enquadrament. Estudiosos i investigadors actuals de la informació sostenen aquestes 

teories i expliquen pas per pas com funcionen aquestes tècniques, que per molt noves 

que puguin semblar, s’ha vist que ja s’utilitzaven als anys 80.8 És en aquest sentit que a 

la temàtica de l’estudi es deixava entreveure la possibilitat que actualment les persones 

no van a votar el programa polític del candidat en qüestió, sinó els valors que aquests 

representen i els relats que utilitza al seu discurs per arribar al públic, empatitzar amb 

ell i, en conseqüència, aconseguir votants.9 I per això s’afirmava també que la política 

actua com la publicitat en l’actualitat. Les persones no compren el producte que surt a 

l’anunci de televisió, compren la història que aquest anunci explica en cas que empatitzi 

amb tal relat. A continuació es veurà què diuen alguns dels estudiosos actuals de la 

comunicació, entre d’altres, Salmon i Lakoff. El segon es centra més en l’enquadrament 

del discurs, que fa referència al valor implícit de les paraules que s’ utilitzen per 

expressar determinades idees; és a dir, Lakoff defensa una teoria cognitivista que 

permet, per dir-ho d’alguna manera, llegir “entre línies”.  

 

3.1.1 Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear la mentes 

 

                                                           
7 MARCH, Oriol i MIRÓ, David. 2 de Novembre de 2013. La batalla semàntica del procés en 38 paraules. 
Diari Ara. Recuperat de http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/batalla-semantica-del-proces-
paraules_0_1022897782.html - 11/04/2016 
8 GORDILLO, Mª Teresa (2010). Storytelling. La máquina de fabricar historias. Revista Comunicación, 8, 
vol. 1. 89-93. Recuperat  de 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_histori
as_y_formatear_las_mentes.pdf - 03/03/2016   
9 Dr. LUNTZ, Frank. Words thats Works. It’s not what you say, It’s whats people hear, Hachette Books, 
2008.   

http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/batalla-semantica-del-proces-paraules_0_1022897782.html
http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/batalla-semantica-del-proces-paraules_0_1022897782.html
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
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Igual que recalcarà Lakoff en el seu llibre No pensis en un elefant,  al llibre de Salmon ja 

es troba al pròleg la idea que és degut a estructures biològiques humanes que els relats 

i l’enquadrament en qualsevol tipus d’informació ens afecten, els notem i ens poden 

arribar a transformar els valors i el pensament que tenim cap a les coses.10 Miguel Roig 

diu que els relats en la vida dels humans són molt importants, fins i tot arriba a 

qualificar-los com necessaris. Els relats formen part de l’estructura mental dels 

individus, i també afirma que de fet, és gràcies a aquesta estructura mental que 

l’storytelling es qualifica com una d’aquestes tècniques de la comunicació, i el defineix a 

la introducció com “el arte de contar historias” (p. 29).11 És una art i una tècnica perquè 

utilitza el relat, present a les estructures cerebrals humanes, com a instrument de 

control. “La NASA, Verizon, Nike y Lands End consideran que el storytelling es el enfoque 

más eficaç en los negocios hoy día”. “Popularizado por el muy eficaz lobbying12 de los 

Nuevos gurus, el storytelling management se considera indispensable para los 

responsables de tomar decisiones, ya se ejerzan en política, economía, nuevas 

tecnologías, universidad o diplomacia.”(p. 34).  

 

A més, segons Salmon existeix una transcendència del relat en la història humana. No hi 

ha civilització sense relat; mai ha existit un poble sense relat. Per tant, això significa que 

la qüestió també té a veure amb l’evolució i la història humana “Contaban mitos 

universales y transmitían las lecciones de la generaciones pasadas, lecciones de 

sabiduría”. Les trames del relat s’interioritzen d’aquesta manera en l’inconscient del 

éssers humans. Tal com Mario Aller cita en un blog d’educació al filòsof Mircea Eliade, 

“El cuento recoge y prolonga la iniciación al nivel del imaginario. Si constituye una 

diversión o una evasión, es únicamente para la conciencia banalizada y, especialmente, 

para la conciencia del hombre moderno; en la psique profunda, los escenarios 

                                                           
10 SALMON, Christian. Storytelling: La màquina de fabricar historias y formatear las mentes, Atalaya, 
Barcelona, 2016. 
11 GORDILLO, Mª Teresa (2010). Storytelling. La máquina de fabricar historias. Revista Comunicación, 8, 
vol. 1. 89-93. Recuperat  de 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_histori
as_y_formatear_las_mentes.pdf - 03/03/2016   
12 Un lobby o grup de pressió és un col·lectiu més o menys organitzat que, amb estratègies diverses, 
intenta influir en administracions públiques, governs i parlamentaris per tal que, quan prenen decisions, 
ho facin afavorint els seus propis interessos o els d'aquells que representen. Els lobbies no solen 
participar directament en política (i per això no solen formar el seu propi partit polític), però sí que 
procuren guanyar-se la complicitat d'algun grup polític que pugui acabar acceptant o defensant els 
objectius del grup de pressió. L'acció es denomina «fer lobby» o, de manera més abstracta, «lobbying»  

http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_pol%C3%ADtic
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iniciáticos conservan su importancia y continúan transmitiendo su mensaje, operando 

mutaciones”.13 

En aquesta línia però en direcció a un altre tema, Salmon apunta que precisament per 

aquetes qüestions l’storytelling s’ha convertit en un instrument de control, que “pega 

sobre la realidad unos relatos artificiales, traza conductas, orienta el flujo de las 

emociones”; el relat “se ha convertido bajo la insignia del storytelling en el instrumento 

de la mentira del Estado y del control de la opiniones.” Si tenim en compte aquesta 

funció del relat, tota narració que ens expliquin se’ns quedarà gravada i començarà a 

formar i fins i tot, a modificar idees i valors que anem interioritzant al llarg de la nostra 

vida. D’altres estudiosos com William Ryan, d’ Apple, defensen la mateixa idea afirmant 

que “hemos entrado en la era del relato”.14 Ahsram Ramzy, un altre estudiós actual, 

defensa allò que ja s’ha vist a la temàtica de l’estudi: “la gente no compra productos, 

sino las historias que esos productos representan. Así como tampoco compran las 

marcas, sino los mitos y arquetipos que éstas marcas simbolizan”.15 La veritat és que 

m’he trobat personalment amb això. Treballo en un supermercat, i allà venem aquelles 

galetes Tostarica de forma rectangular i amb dibuixos. Segur que tots les teniu al cap 

perquè surten anunciades a la televisió. A l’anunci es veu com una mare prepara un got 

de llet amb aquetes galetes Tostarica per esmorzar al matí. Un Dissabte a la tarda van 

venir una mare amb la seva filla demanant-me per aquestes galetes. Li vaig dir que 

s’havien acabat i que fins el dimarts següent no arribaria més gènere. La mare em va 

contestar de forma simpàtica que les volien per demà al matí esmorzar. Exactament 

igual que a l’anunci; i a més van venir expressament només per comprar les galetes.  

  

Salmon explica que l’storytelling també té la capacitat, a més d’atraure al consumidor, 

de fer que aquest es comprometi amb el producte i/o la marca. Ho fa submergint el 

consumidor en un univers narratiu. Les stories, com anomena l’autor als relats, tenen 

                                                           
13 ALLER, Mario. El por qué de los cuentos. Educa con TIC. Recuperat de 
http://www.educacontic.es/blog/el-porque-de-los-cuentos - 02/04/2016 
14 GORDILLO, Mª Teresa (2010). Storytelling. La máquina de fabricar historias. Revista Comunicación, 8, 
vol. 1. 89-93. Recuperat  03/03/2016  de 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_histori
as_y_formatear_las_mentes.pdf 
15 GORDILLO, Mª Teresa (2010). Storytelling. La máquina de fabricar historias. Revista Comunicación, 8, 
vol. 1. 89-93. Recuperat  03/03/2016  de 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_histori
as_y_formatear_las_mentes.pdf 

http://www.educacontic.es/blog/el-porque-de-los-cuentos%20-%2002/04/2016
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
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sovint una funció moralitzadora, igual que les faules i les moralines (p. 80). Per tant, és 

lògic que molts experts en comunicació utilitzin aquestes tècniques i les consideri com 

el millor vector per canviar ideologies i valors en les ments de les persones (p. 112). 

Exemples d’això, que el mateix autor del llibre posa, poden ser la campanya de G. Bush 

“Ashley’s Story”, o exemples més propers com els coneguts anuncis de l’empresa 

d’electrodomèstics Balay, on el treballador es converteix en “héroes de la empresa” 

(Cap. 4).  

D’altres estudiosos com Paul Bergara i James Carville insisteixen en idees com “si no 

comunicas con historias, no comunicas [...] los humanos tratamos las informaciones 

bajo una forma narrativa”.16 

 

És important una figura professional de què parla Salmon, els spin doctors. L’autor 

afirma que “Desde la gestación de esta figura en el gabinete de comunicación de Nixon, 

la comunicación política no se basa en comunicar sino en contar historias (p. 153). 

Salmon els defineix com “los nuevos expertos en comunicación que son en realidad 

gestores de stories, controladores de lo que aparece o aparecerá en prensa, mediante 

la fijación diaria de la ‘story del día’”. 

Tornem a la idea que, com diu Salmon, “El candidato que gana no es el que tiene el 

mejor programa, sino la mejor historia: entramos en el terreno de lo que Salmon llama 

“el mentir falso”” (p.154), idea defensada per molts dels autors que s’han vist. 

 

Salmon, amb el seu llibre Storytelling, ens presenta les conseqüències i els efectes de la 

última revolució de la comunicació empresarial i institucional, cosa que significa “venta” 

de relats i també d’emocions. Per això s’afirmava anteriorment que tot és una tècnica 

per mirar de conservar el seu “públic” i d’aconseguir-ne de nous.17 D’aquesta manera 

l’autor estableix una relació directe i interessada del govern i els mitjans de 

comunicació, juntament amb la indústria del cinema. Afirma que tant uns com altres 

van en pro del govern transmetent, corroborant i difonent les seves històries per tal 

                                                           
16 GORDILLO, Mª Teresa (2010). Storytelling. La máquina de fabricar historias. Revista Comunicación, 8, 
vol. 1. 89-93. Recuperat  03/03/2016  de 
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_histori
as_y_formatear_las_mentes.pdf 
17 WESTEN, Drew. The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation, Public 

Affairs, 2008. 

http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
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d’intentar imposar a les persones els seus valors interessats, i en conseqüència, 

deshonestos. L’autor evidencia i demostra una col·laboració entre Hollywood i el 

Pentàgon18 per tal de dur a terme el que Salmon afirma: “Fox News decidió crear una 

mentira que todos los telespectadores podrían elegir creer” (p. 194). El mateix fa amb 

La Casa Blanca i el telenotícies del canal Fox, Fox News:19 “Queda patente la voluntad de 

la Casa Blanca de crear su propia realidad recurriendo a todas las técnicas de 

ficcionalización de lo real” (p. 199). Salmon acusa a la Casa Blanca de tenir periodistes 

contractats en nòmina per tal que els transmetin informacions interessades, com pe 

exemple, campanyes electorals manipulades a través de stories. Val a dir que totes 

aquestes afirmacions les demostra amb proves i arguments al llibre.  

 

3.1.2 No pensis en un elefant. Llenguatge i debat polític 

 

El pròleg d’aquest llibre de Lakoff recull les idees essencials per comprendre què són els 

marcs conceptuals, l’objecte d’estudi de la lingüística cognitiva i l’eina de 

l’enquadrament. L’autor defineix els marcs com “estructures mentals que donen forma 

a la manera com veiem el món. En conseqüència, modelen els objectius que perseguim, 

els plans que fem, la manera com actuem i allò que considerem que és un bon o un mal 

resultat de les nostres accions.” (p. 11). Ja ho deia Lippman a Public opinion l’any 1922: 

“ens veiem en la necessitat de reconstruir l’entorn real en models més assequibles per 

poder moure’ns-hi. Podria dir-se que aquests models són com mapes que ens guien a 

través del món”.20 Segons diu Lakoff, en política, els nostres marcs conformen les 

nostres polítiques socials. Així doncs, “Canviar els marcs ja és un canvi social [...] 

Modificar els marcs és canviar la manera que té la gent de veure el món” (p. 11).  

                                                           
18 HISPANTV, Nexo Latino. Hollywood y el Pentágono: una relación de explotación mútua (III).2015. 
Disponible des de http://www.hispantv.com/showepisode/Hollywood-Cut/633Hollywood-Cut---
Hollywood-y-el-Pentagono-una-relacion-de-explotacion-mutua-III/633 – 03/03/2016  
19 GORDILLO, Mª Teresa (2010). Storytelling. La máquina de fabricar historias. Revista Comunicación, 8, 
vol. 1. 89-
93http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_histo
rias_y_formatear_las_mentes.pdf   - 03/03/2016 / p. 92  
20 AIRA, Toni. L’agenda-setting, una teoria en moviment (i molt política). Blog inSlide Share. 2010. 
Disponible des de http://es.slideshare.net/toniaira/lagendasetting-una-teoria-en-moviment-i-molt-
poltica - 02/04/2016  
 

http://www.hispantv.com/showepisode/Hollywood-Cut/633Hollywood-Cut---Hollywood-y-el-Pentagono-una-relacion-de-explotacion-mutua-III/633%20-%2003/03/2016
http://www.hispantv.com/showepisode/Hollywood-Cut/633Hollywood-Cut---Hollywood-y-el-Pentagono-una-relacion-de-explotacion-mutua-III/633%20-%2003/03/2016
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n8/resenas/R1_Storytelling_La_maquina_de_fabricar_historias_y_formatear_las_mentes.pdf
http://es.slideshare.net/toniaira/lagendasetting-una-teoria-en-moviment-i-molt-poltica
http://es.slideshare.net/toniaira/lagendasetting-una-teoria-en-moviment-i-molt-poltica
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Totes les paraules, i també la manera en què un mateix les utilitza, tenen un sentit 

implícit, un significat connotatiu, i són aquestes les coses que conformen els marcs 

conceptuals. S’entendrà millor si ens referim a un exemple que posa l’autor. Lakoff 

apunta que en el moment que G. W. Bush va ser President a la Casa Blanca, l’expressió 

“alleujament fiscal” va ser recurrent: “Penseu en el marc que evoca la paraula 

alleujament. Perquè hi hagi un alleujament hi ha d’haver una xacra, algú que la pateixi i 

algú amb la capacitat d’alleujar-la, cosa que el converteix en un heroi, serà facinerós 

perquè intentarà evitar que s’alleugi el malestar. Quan a la paraula alleujament 

s’afegeix l’adjectiu fiscal, en resulta la metàfora els impostos són una xacra.” (p. 18). Vet 

aquí la composició i el funcionament dels marcs conceptuals, sempre implícits. Com es 

pot veure, aquests marcs formen valors, i aquests últims es van arrelant en el nostres 

“inconscient cognitiu”(p. 11) a través d’aquestes metàfores. De la mateixa manera que 

defensava Salmon, tot es deu a estructures del nostre cervell a les no tenim accés, ja 

que formen part del nostre inconscient. A allò a què sí podem accedir és a les 

conseqüències d’aquests marcs, això és, els valors que tenim, la nostra manera de 

raonar i allò que entenem per sentit comú. F. Xavier Vila fa una publicació al seu blog en 

què parla d’un estudi que analitza com els marcs cognitius influeixen a l’hora de la presa 

de decisions de les persones, en concret, a l’hora d’anar a votar: “En un treball recent, 

els sociòlegs Xavier Fernández i Jaume López han plantejat una anàlisi molt interessant 

sobre la relació entre el marc cognitiu i els comportament electoral. El marc cognitiu és 

el conjunt de filtres mentals que, de manera conscient o inconscient, ajuden a 

interpretar la realitat i a prendre les decisions; l'habitus, en termes de Bourdieu [...] la 

diferència de marc cognitiu explica moltíssim més el comportament electoral que no 

pas altres hipòtesis emprades fins ara com classe social, sexe, edat, etc.”.21 Un apunt 

que fa Lakoff  que també és important és el següent: quan els fets són incongruents i no 

concorden, aquets s’ignoren ja que es titllen de falsos; ara bé, els marcs, els valors que 

ja s’han format i establert a l’inconscient, es mantenen. És una norma general i 

inalterable d’aquesta disciplina, la lingüística cognitiva (p. 57).  

 

                                                           
21 VILA, F. Xavier.  De com els marcs cognitius condicionen el comportament. Amb certa calma- 
qüestions de llengua i societat. 4 de Maig 2010.  Recuperat de http://slcat.blogspot.com.es/2010/05/de-
com-els-marcs-cognitius-condicionen.html - 02/04/2016 

http://slcat.blogspot.com.es/2010/05/de-com-els-marcs-cognitius-condicionen.html
http://slcat.blogspot.com.es/2010/05/de-com-els-marcs-cognitius-condicionen.html
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Al segon capítol Lakoff també defensa una altra idea de la mà de Salmon: “els electors 

voten per la seva identitat, voten en funció de qui són, dels seus valors i les persones i 

allò que admiren. Un cert nombre d’electors s’identifiquen amb els propis interessos i 

voten en conseqüència. Però això és l’excepció més que la norma. Hi ha altres coses 

amb les quals s’identifica: l’origen ètnic, els valors, els estereotips i els herois culturals.” 

(p. 60). Aquí es pot veure una altra evidència de l’afirmació que les persones voten els 

polítics per les històries que expliquen i els estereotips que representen, no pas per o 

un o altre programa polític, o pel posicionament polític en sí. I és que allò que contenen 

les històries, els relats dels que també parla Salmon, són marcs, valors, maneres de 

veure el món: “Els periodistes dels diaris i les televisions necessiten una història. I cada 

història reflecteix un marc.” (p. 55). 

 

A la resta del llibre, dedica diversos capítols a exemplificar les idees que ha 

desenvolupat a l’inici de l’obra: l’ anàlisi de la postura conservadora i de la postura 

d’esquerres amb els marcs de “progenitor nodridor” i “pare estricte”, l’anàlisi de la 

paraula “matrimoni”, l’exemplificació de les metàfores amb casos reals –sovint falses i 

sense sentit - , el resultat de totes aquestes estratègies comunicatives en política. La 

traïció de la confiança dels polítics cap al poble. G. W Bush n’és un exemple molt 

il·lustratiu, i que l’autor utilitza en diversos capítols. Es farà però, el resum d’un d’ells, 

que té a veure amb la hipòtesi d’aquest estudi i que alhora és totalment suficient per 

legitimar-la. Amb aquest polític queda molt clar que aquestes estructures biològiques i 

inconscients, aquests marcs i aquestes estratègies desenvolupades, són conseqüència 

de la investigació en aquest camp.  

 

El capítol cinquè del llibre en qüestió parla de la guerra que va promoure G.W Bush dels 

Estats Units contra Iraq, i de com d’importants són les metàfores a l’hora de fer política. 

Abans d’entrar al tema del “terrorisme”, Sílvia Sivera ens parla d’alguna de les 

metàfores que van ser emprades per l’ex-president Mas al voltant del tema sobiranista: 

“Ja en el seu discurs d’investidura, el 20 de desembre de 2010, va emprar una metàfora 

marinera de bon començament: ‘Sento un profund agraïment per totes les persones 

que durant tots aquests anys m’han ajudat a mantenir el rumb de la nostra navegació’. I 

cap al final ho va arrodonir amb una declaració d’intencions molt poètica: ‘Malgrat els 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/11/21/09/28/b2c67936-a8d7-40fe-aec2-1ff441035517.pdf
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forts cops de vent i de mar que han fet escorar i alguns cops embarrancar el vaixell de la 

nostra història, la vitalitat del catalanisme ha proporcionat a la gent una brúixola i un 

mapa molt valuosos. Ara ens toca a nosaltres, dones i homes de començaments del 

segle XXI, de fer servir la brúixola amb encert i tornar a mirar el mapa per avançar. I 

començar una nova singladura, aprofitant els vents favorables que puguem trobar’. Per 

bé que el discurs oral (que provenia en aquest cas del llenguatge escrit més solemne) 

era prou impactant, en paral·lel es va publicar una fotografia que ancorava en la retina 

de la ciutadania la idea del Mas capità del vaixell que és Catalunya. Assegut al darrera 

del cotxe oficial, duia cap al despatx presidencial un timó, regal d’un modelista naval de 

Premià de Mar, amb la inscripció "Cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra".22  

Bush utilitza per justificar i fer coherent la guerra contra Iraq una metàfora persona-

nació. Segons Lakoff és una metàfora que està molt arrelada en política exterior. Es veu, 

en aquest cas, a Sadam Hussein com una amenaça, i això es traspassa a la idea de 

“països hostils”, “estats brètols”, etc (p. 95). De fet, això suposa una cosa que els 

humans acostumem a fer inconscientment per fer-nos potser les coses més fàcils: 

generalitzar. “Allò que la metàfora amaga, és clar, és que les tres mil bombes dels 

primers dos dies de la guerra no es llançaran contra aquest individu. Mataran molts 

milers de persones més contra les quals, segons la metàfora, no estem en guerra.”(p. 

95). Lakoff afirma que la metàfora està relacionada amb una qüestió únicament 

d’interès nacional. Un estudi de professionals de la comunicació (María Inés Loyola, 

María José Villa y María Teresa Sánchez) demostra aquest fet: "El sistema metafórico se 

conforma en la construcción del pensamiento, podemos pensar entonces a la metáfora 

como un principio estructurador. El concepto de principio metafórico no es tomado en 

esta investigación con una perspectiva ontológica o esencialista sino relacional. Esa 

relación se establece en una suma de discursos y prácticas culturales a manera de un 

eje vertebrador que vincula sentidos. Lakoff y Johnson (1980) plantean que las 

metáforas se encuentran entre nuestros principales vehículos de comprensión y por lo 

tanto desempeñan un papel central en la construcción de la realidad social y política. La 

verdad siempre es relativa al sistema conceptual y la construcción metafórica facilita 

por un lado construir "diferentes verdades" y por el otro, en los niveles de la 

                                                           
22 SIVERA, Sílvia. Les metàfores del president (en funcions). Come in. Revista dels Estudis de Ciències de la 
Informació i de la Comunicació. Nº 48, 2015. Recuperat de 
http://www.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero48/articles/Article-Silvia-Sivera.html - 02/04/2016 

http://www.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero48/articles/Article-Silvia-Sivera.html
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comprensión, la aceptación o la réplica nos permite entender el mundo y estructurar 

entidad sobre él.”23 
Resumint-ho molt, s’utilitzen per legitimar i justificar - com s’ha vist en algun apunt fet 

amb anterioritat - qüestions que tenen a veure únicament amb assolir interessos 

governamentals, no socials o pel poble. Únicament qüestions d’interès dels diferents 

poders polítics.24 I segons els països “desenvolupats”, els països considerats 

subdesenvolupats són una amenaça contra els valors d’ Occident, sempre orientat cap 

al progrés i la millora. Iraq era per Bush “com un adolescent perdonavides que es nega a 

obeir les regles i a qui cal donar una lliçó”: atempta, als ulls de Bush i de molts altres, 

contra els valors d’Occident i per tant, representa un perill”. Igual que Salmon, Lakoff 

també presenta arguments i proves per demostrar l’actuació de Bush quan era 

President de la Casa Blanca: G. W. Bush va assegurar que hi havia una relació entre Bin 

Laden d’Al-Qaida i Saddam Hussein, i també que existien armes de destrucció massiva 

per alertar així del perill de terrorisme i legitimar l’atac (la guerra), l’autodefensa, i tot el 

cost que això suposava. D’altra banda també justificava l’ amoralitat amb què alguns 

veien la guerra –hi va haver multitudinàries manifestacions ciutadanes en contra. Tot i 

que no existia ni tal sols una prova d’aquests suposats fets, G. Bush sempre ho va 

assegurar: “Malgrat la manca de proves fefaents i malgrat que Saddam, partidari del 

laïcisme, i Bin Laden, que és integrista, es menyspreen mútuament, el govern de Bush 

ha aconseguit convèncer el 40 per cent dels americans que tenen alguna relació entre 

ells simplement afirmant-ho”(p. 98). Si acceptem aquestes metàfores la guerra contra 

Iraq sembla justa, encara que els ciutadans d’EE.UU coneguin els fets. Prova de la 

norma general de què en parla l’autor: quan els fets es contradeixen es segueixen 

mantenint els marcs encara que els fets s’ignorin.  

 

Veiem doncs com funciona la política per guanyar votants i assolir els seus interessos. A 

l’últim capítol Lakoff parla de desmantellament de les mentides i de la “traïció de la 

confiança dels soldats i dels ciutadans”: “Quan el president demana als nostres soldats i 

                                                           
23 LOYOLA, María Inés; VILLA, María José y SÁNCHEZ, María Teresa. El uso de las metàfores en el discurso 
de la guerra. Sala de prensa. 2003. Recuperat de http://www.saladeprensa.org/art513.htm - 02/04/2016 

24 Revista bligoo. Mundo Ciencia. La falta de ética en la transmisión de mensajes por parte de los medios 

de comunicación masiva, 2015. Recuperat de  http://mundociencia.bligoo.com.mx/la-falta-de-etica-en-la-

transmision-de-mensajes-por-parte-de-los-medios-de-comunicacion-masiva-y-su -  11/04/2016 

http://www.saladeprensa.org/art513.htm
http://mundociencia.bligoo.com.mx/la-falta-de-etica-en-la-transmision-de-mensajes-por-parte-de-los-medios-de-comunicacion-masiva-y-su
http://mundociencia.bligoo.com.mx/la-falta-de-etica-en-la-transmision-de-mensajes-por-parte-de-los-medios-de-comunicacion-masiva-y-su
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soldades que posin la seva vida en perill per un motiu, cal que puguin confiar que el 

motiu que se’ls dóna és veritat [...] I quan es demana als americans  que posin els seus 

fills en un destret i que es gastin diners que es podrien destinar a les escoles, a la 

sanitat, a ajudar a gent necessitada [...] el president traeix la seva confiança si els dóna 

impressions falses” (p. 105).  

És fa evident al final d’aquest llibre que els marcs conceptuals i les metàfores que 

porten amb ells s’utilitzen amb fins gens ètics en comunicació política. Lakoff acaba el 

seu llibre d’una forma que ajuda a sintetitzar aquesta idea, molt punyent i alhora molt 

palpable: “Si els motius reals de la guerra de l’Iraq han estat el control de les reserves 

de petroli, l’economia de la regió, la influència política i les bases militars, si no han 

estat ni l’autodefensa ni l’alliberament desinteressat, aleshores el president Bush ha 

traït la confiança dels nostres soldats, del Congrés i del poble americà. El fet que hagi 

mentit és una qüestió menor, comparada amb aquesta traïció.” (p. 107). Una prova 

real, actual i vigent de què això passa, és la figura del lobby i de la casa que els acull, que 

són els think-tanks: “La autonomía de los think-tanks siempre se pone en cuestión, y 

muchas veces se les acusa de defender los intereses de sus mecenas, ya sean gobiernos, 

partidos políticos o compañías privadas”.25 Aquestes entitats són les que reuneixen els 

lobbies i esdevenen grups de pressió. La seva funció és negociar – de la manera que 

calgui per arribar al fi que es busca – per aconseguir els interessos del partit polític o 

l’entitat de la qual forma part.26 Aquesta notícia de Carlos Gómez ens ajuda a entendre 

la realitat que envolta els Think-tanks. “Rivera entiende que aunque así fuera, no 

tendría nada de malo, siempre que su financiación sea transparente. 'Lo malo es 

engañar'. También se dice que funcionan como lobbies, distinción que está bastante 

más clara en Estados Unidos que en Europa. José Luis Peña, director de Relaciones 

Internacionales del Círculo de Empresarios, niega que sean un lobby. 'No pretendemos 

presionar, sólo reflexionar sobre temas y publicar dicha reflexión. A nivel internacional 

también hay redes de colaboración y reuniones anuales, como las que mantiene el 

Círculo de Empresarios con doce organizaciones homólogas de otros países, entre ellos 

China. 'Allí los think tanks son privados en la medida en que puede serlo algo allí', 

                                                           
25 GÓMEZ, Carlos. “Think-tanks”: poderosas fábricas de pensamientos. Cinco días. 23 de Juny de 2008. 
Recuperat de http://cincodias.com/cincodias/2008/06/23/sentidos/1214188036_850215.html - 
08/03/2016  
26 SÁNCHEZ PICANYOL, Jordi. Los think tanks: La democracia electrónica, UOC, 2008 

http://cincodias.com/cincodias/2008/06/23/sentidos/1214188036_850215.html
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explica José Luis Peña, director de Relaciones Internacionales del Círculo. El aumento de 

la producción exige tiempo, y también van necesitando gente que se dedique sólo a 

pensar.”27  

3.2 Fets significatius al voltant del debat sobiranista 

Per tal de situar mínimament l’objecte d’anàlisi, cal que es coneguin bé els fets que han 

donat sentit i han definit el procés sobiranista a Catalunya. D’aquesta manera, l’anàlisi 

tindrà coherència i les conclusions adquiriran sentit pel lector. A continuació es troba 

l’story del procés - com diria Salmon – des del 2010 fins l’actualitat.  

 

3.2.1 “Story” dels fets significatius del procés sobiranista català 

Les primeres consultes sobre la independència de Catalunya es fan l’any 2009. Diverses 

poblacions realitzen votacions de forma no vinculant, i els resultats mostren una àmplia 

majoria a favor de la independència. Tot això passa després d’haver presentat una 

proposta de reforma de l’Estatut de Catalunya l’any 2005, haver estat aquest modificat 

després d’una reunió amb el President Zapatero, havent-lo fet assemblar més al de 

l’any 1979. A arrel d’això es produeix la primera manifestació en contra, i expressa pel 

fet de l’autodeterminació de Catalunya. El lema és “Som una nació i tenim el dret a 

decidir”. Finalment, l’any 2006 s’aprova la reforma de l’Estatut retallada pel Govern de 

Zapatero.  

 

L’any 2010 es produeix una altra retallada de l’Estatut. El Partit Popular va presentar un 

recurs davant el Tribunal Constitucional qualificant-lo com un document 

inconstitucional, que va fer públic el dia 9 de Juliol de 2010. Aquesta segona retallada 

de l’Estatut és la que es correspon amb la sentència del TC del 10 de Juliol, i que 

desencadena la primera manifestació multitudinària. 

 

La tensió augmenta el 28 de Juny de 2010 amb la sentència que emet el Tribunal 

Constitucional contra l’Estatut. Es pronuncia en contra d’ aquest i declara 

                                                           
27 GÓMEZ, Carlos. “Think-tanks”: poderosas fábricas de pensamientos. Cinco días. 23 de Juny de 2008. 
Recuperat de http://cincodias.com/cincodias/2008/06/23/sentidos/1214188036_850215.html - 
02/04/2016  

http://cincodias.com/cincodias/2008/06/23/sentidos/1214188036_850215.html%20-%2002/04/2016
http://cincodias.com/cincodias/2008/06/23/sentidos/1214188036_850215.html%20-%2002/04/2016
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inconstitucionals 14 articles, i uns altres 27 subjectes a interpretació. L’Alt Tribunal 

considera que és “carente de eficacia jurídica interpretativa el concepto de ‘Cataluña’ 

como nación”.28 

Així doncs, el 10 de Juliol de 2010 hi ha una resposta ciutadana a la sentència i es dóna 

així la primera multitudinària manifestació. Els ciutadans surten als carrers amb el lema 

“SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM”. En aquesta primera gran primera 

manifestació, s’arriba a una participació ciutadana mai abans ocorreguda. Un milió de 

persones. Òmnium Cultural ho impulsa tot i aconsegueix omplir els carrers de Barcelona 

per donar suport a l’Estatut.29 

A les eleccions del Parlament el 28 de Novembre 2010, Artur Mas arriba a la presidència 

gairebé amb majoria absoluta. El punt clau del seu programa és intentar aconseguir un 

pacte fiscal més just que el vigent llavors per Catalunya. 

Gairebé un any després, però, el 20 de Novembre de 2011,  el partit del PP guanya les 

noves eleccions generals i passa a presidir el Govern amb majoria absoluta. Mariano 

Rajoy substitueix a Zapatero en la presidència,30 i es nega rotundament a parlar del 

tema sobiranista. Les coses es compliquen pel President Mas.  

 

El 25 de Juliol de 2012, el Parlament de Catalunya aprova per àmplia majoria una 

proposta per negociar el nou sistema fiscal amb l’Estat Espanyol.31 Alhora, el poble 

català es torna a pronunciar, i l’11 de Setembre de 2012, es dóna altra vegada una 

massiva manifestació per a la Independència. La voluntat de gran part de la població va 

més enllà del pacte fiscal amb què pensa el Parlament, i demana convocar un 

                                                           
28 CCMA. El Constitucional dicta sentència sobre l’Estatut en una votació en 4 blocs i per majories 
variables Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 1 de Juliol de 2010, Madrid. Recuperat de 
http://www.ccma.cat/324/El-Constitucional-dicta-sentencia-sobre-lEstatut-en-una-votacio-en-4-blocs-i-
per-majories-variables/noticia/747306/ - 03/04/2016 
29 CCMA. Més d’un milió de persona fa història en contra de la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 9 d’Agost 2010, Barcelona. Recuperat de 
http://www.ccma.cat/324/Mes-dun-milio-de-persones-fan-historia-en-contra-de-la-sentencia-del-
Constitucional-sobre-lEstatut/noticia/761186/  - 03/04/2016                          
30RAVENTÓS RAFECAS, Joan. El Parlament aprova la proposta del pacte fiscal per àmplia majoria.  
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 1 d’Agost de 2012, Barcelona. Recuperat de   
http://www.ccma.cat/324/El-Parlament-aprova-la-proposta-de-pacte-fiscal-per-amplia-
majoria/noticia/1824252/ - 03/04/2016 
31 REDACCIÓ. Neix l’ Assemblea Nacional Catalana amb l’objectiu de promoure un referèndum per 
promoure la independència el 2014. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 11 de Març 2012, 

http://www.ccma.cat/324/El-Constitucional-dicta-sentencia-sobre-lEstatut-en-una-votacio-en-4-blocs-i-per-majories-variables/noticia/747306/
http://www.ccma.cat/324/El-Constitucional-dicta-sentencia-sobre-lEstatut-en-una-votacio-en-4-blocs-i-per-majories-variables/noticia/747306/
http://www.ccma.cat/324/Mes-dun-milio-de-persones-fan-historia-en-contra-de-la-sentencia-del-Constitucional-sobre-lEstatut/noticia/761186/
http://www.ccma.cat/324/Mes-dun-milio-de-persones-fan-historia-en-contra-de-la-sentencia-del-Constitucional-sobre-lEstatut/noticia/761186/
http://www.ccma.cat/324/El-Parlament-aprova-la-proposta-de-pacte-fiscal-per-amplia-majoria/noticia/1824252/
http://www.ccma.cat/324/El-Parlament-aprova-la-proposta-de-pacte-fiscal-per-amplia-majoria/noticia/1824252/


  

 
18 

referèndum per la independència el 2014. Així, neix l’Assemblea Nacional Catalana, 

impulsora del moviment.32 

Poc després, el 20 de Setembre de 2012, Rajoy i Mas es reuneixen a la Moncloa amb la 

intenció per part del President, d’ arribar a un acord sobre el nou sistema fiscal que li 

proposarà a Rajoy. El President del Govern Central, però, no accepta el concert 

econòmic que Mas li proposa.33 

 

En aquest moment el President de la Generalitat comença a utilitzar les solucions 

extraordinàries, o no tan desitjables, i així, el 25 de Setembre de 2012, després 

d’aquests dos últims fets importants, Artur Mas decideix convocar eleccions anticipades 

perquè el poble català decideixi. Té l’objectiu clar d’obrir un procés d’autodeterminació 

per resoldre la qüestió de Catalunya. Tot i que CiU torna a guanyar les eleccions, Mas 

perd 12 diputats en aquestes darreres eleccions i ha de recolzar-se en ERC, liderat per 

Oriol Jonqueres.  

El 23 de Gener de 2013 CiU i ERC firmen un pacte de governabilitat amb la sobirania 

com a punt fort i central, i pocs mesos després, el Parlament aprova la Declaració de 

Sobirania i la  Declaració del Dret a decidir del poble de Catalunya.34 

El tercer cop que es celebra la Diada de Catalunya, la participació ciutadana continua in 

crescendo, i aquesta vegada té un afegitó: animats per l’Assemblea Nacional Catalana i 

el Govern de Catalunya, l’ 11 de Setembre de 2013 es fa una cadena humana que 

travessa tota Catalunya. El que va ser la Via Catalana. Hi van participar més d’un milió i 

mig de persones. Finalment la Via Catalana va ser un èxit, i es van cobrir 400 km de 

cadena humana sense cap buit o incidència.35 

                                                           
Barcelona. Recuperat de http://www.ccma.cat/324/Neix-lAssemblea-Nacional-Catalana-amb-lobjectiu-
de-promoure-un-referendum-per-la-independencia-el-2014/noticia/1637212/ - 03/04/2016 
33 EL MUNDO. Mas anuncia un “proyecto nuevo” tres el “no” de Rajoy al pacto fiscal. El Mundo. 1 de 
Setembre 2012, Madrid. Recuperat de 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/19/espana/1348074251.html - 03/04/2016  
34 EL MUNDO. Cronología  de la deriva sobiranista de Cataluña. El Mundo. 10 de Gener de 2016, Madrid. 
Recuperat de http://www.elmundo.es/grafico/cataluna/2014/11/07/5453cf76e2704ed7308b456e.html 
- 03/04/2016 
35 TOMÀS, Neus. La Catalunya “estelada” apremia a Mas. El Periódico.  12 de Setembre de 2012, 
Barcelona. Recuperat de http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/catalunya-estelada-apremia-
mas-2649429 - 03/04/2016  
EL MUNDO. Mas insta al Estado a tomar nota del “éxito apabullante” de la Vía Catalana. El Mundo. 11 de 
Setembre de 2013, Barcelona. Recuperat de 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/11/barcelona/1378912003.html – 03/04/2016 
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El Govern de la Generalitat continua posant de la seva part, i el 16 de Gener de 2014, 

Mas fa una petició al Govern Central per posseir poders per convocar un referèndum. 

Pocs dies després, el 20 de Gener de 2014, el Congrés respon “no” al pla d’Artur Mas 

amb vots de PSOE, UPD i PP.36 

 

El 25 de Març de 2014 el Govern anuncia que la via legal per al Parlament de Catalunya 

s’esgota després de la negativa del Constitucional de donar poders referendaris. 

Per quarta vegada consecutiva, la Diada de Catalunya es converteix en una jornada 

d’actes, marxes i protestes. L’ 11 de Setembre de 2014, Òmnium Cultural i l’ANC 

organitzen un altre acte semblant a l’anterior: La V catalana, representant la victòria. 

Aquesta vegada la participació ciutadana és més alta encara, i arriba a 1.800.000 

persones. Aquesta “V” omple la Diagonal i la Gran Via de Barcelona.37 

Gairebé acte seguit, el 19 de Setembre de 2014, hi ha un últim intent per part del 

Parlament de fer la consulta per la independència de Catalunya per via legal, i s’aprova 

amb més d’un 80% dels vots a favor la Llei de Consultes.38  

Així, 27 de Setembre de 2014, es convoca la consulta 9-N. Tot i això, en només 58 hores, 

el Tribunal Constitucional bloqueja la consulta. 

El 30 de Setembre de 2014 el Govern suspèn els preparatius pel 9-N39, i dues setmanes 

més tard, el 13 d’Octubre de 2014, Mas transmet el missatge als ciutadans que s’han 

esgotat les vies per celebrar la consulta, i que la única manera de fer-ho és un “procés 

participatiu” recolzat a la Llei de Consultes que es va impugnar. El dia següent, Mas en 

solitari presenta la nova proposta del referèndum del 9-N, que ara es caracteritza per 

                                                           
36 MARRACO, Manuel. El Tribunal Constitucional anula la declaración sobiranista catalana. El Mundo. 25 
de Març de 2014, Madrid. Recuperat de 
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/25/5331be9d268e3e87688b4574.html -  03/04/2016 
37 RICO, Jose. Catalunya reclama poder votar con un “V” mayúscula. El Periódico. 11 de Setembre de 
2014, Barcelona. Recuperat de http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/catalunya-reclama-
poder-votar-con-una-mayuscula-3512848 – 03/04/2016 
RUBIO, Cristina. Miles de catalanes piden la consulta con una “V” masiva. El Mundo. 11 de Setembre de 
2014, Barcelona. Recuperat de 
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/09/11/5411bad6ca47414a708b4577.html – 03/04/2016 
38 EFE. El Parlament aprueba la ley de consultes que busca amparar el referèndum del 9-N. El Periódico. 
19 de Setembre de 2014. Recuperat de  http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/parlament-
aprueba-ley-consultas-busca-amparar-referendum-9-n-3534456 – 03/04/2016  
39 MONDELO, Víctor. El Govern suspende la campaña del 9-N però dice que “el proceso continúa”. El 
Mundo. 1 d’Octubre de 2014, Barcelona. Recuperat de  
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/09/30/542a9bb6e2704e23068b4583.html – 03/04/2016 
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ser únicament un procés de participació ciutadana. El President de la Generalitat 

proposa fer l’acte amb l’ajuda de voluntaris, advertint sempre que no és definitiu.40 

El poble català continua manifestant-se, i el 19 d’Octubre de 2014 Òmnium Cultural i 

l’ANC organitzen un segon acte multitudinari, en forma de manifestació, on s’explica la 

nova proposta de participació ciutadana i on el nombre de persones que assisteix és 

més alt que en l’acte unionista que es va produir el 12 d’Octubre de 2014 per mostrar el 

rebuig cap al procés sobiranista d’alguns catalans. 

 

Per la seva part, el Govern de Rajoy sol·licita al Tribunal Constitucional el 30 d’Octubre 

de 2014 que es suspengui el 9-N. Sembla ser que el “pla-B” d’Artur Mas també vol ser 

impedit.41 

Com a resposta, el 3 de Novembre de 2014, la Generalitat presenta una carta de 

querella al TC per tal que no es suspengui la consulta del 9-N, ja que s’ha interpretat 

com una continuació del referèndum suspès, i no és així. Aquesta és la seva manera de 

recórrer a la sanció al TC que emet Rajoy.  

Un dia després, el dia 4 de Novembre de 2014, el Constitucional accepta la sol·licitud de 

Rajoy de suspendre el 9-N, i també impugna el procés participatiu per unanimitat, 

invalidant d’aquesta manera totes les actuacions de la Generalitat a encaminar el 

procés participatiu.42 

Tot i la quantitat d’impediments, de querelles, i d’impugnacions, el 5 de Novembre de 

2014 Mas anima a la població per participar al 9-N. Els diu que no tinguin por i que no 

estan fent res dolent ni prohibit, sinó el que els hi li toca fer.43 

Finalment, el 9 de Novembre de 2014 arriba i l’acte de partició es dóna. Els resultats de 

la votació són un 80,76% del vots a favor de què Catalunya esdevingui una regió 

independent d’Espanya.44 

                                                           
 
41 SANTOS, Pilar i ROBLES, Gemma. El Govern ja ha registrat el recurs per impugnar el 9-N davant el 
constitucional. El Periódico. 31 d’Octubre de 2014, Madrid. Recuperat de  
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/impugnacion-govern-proces-participatiu-consulta9n-
3650001 – 03/04/2016  
42 G. SASTRE, Daniel. Artur Mas firma el decreto de convocatòria del referendum independentista para 
el 9.N. El Mundo. 28 de Setembre de 2014, Barcelona. Recuperat de  
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/09/27/54240ecb22601d6f7e8b4586.html – 03/04/2016 
43 MASREAL, Fidel. Mas: “Crido a participar el 9-N en defensa d’un país sencer. El Periódico. 5 de 
Novembre de 2014, Barcelona. Recuperat de http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/mas-crida-
participar-defensa-del-pais-3662269  - 03/04/2016 
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El dia després, 10 de Novembre de 2014, el Govern central no dóna fiabilitat als 

resultats, i afirma que la majoria de catalans no han anat a votar, i que per tant hi ha 

una majoria silenciosa que es posiciona contra la independència de la comunitat 

autònoma. Ho titllen de “farsa” i diuen també que aquell que hauria d’haver actuat per 

aturar el 9-N era el Tribunal Constitucional. ERC demana eleccions urgents, mentre que 

el PSOE demana reformar la Constitució Espanyola.  

 

El 21 de Novembre de 2014 el Tribunal Superior de Justícia admet totes les queixes i 

denúncies presentades des del TC des que aquest va prohibir el 9-N, i el President Mas 

queda imputat. 

Poc després, el 25 de Novembre de 2014, Mas proposa una llista única que pugui 

garantir la majoria absoluta i que estigui formada pels partits sobiranistes, per la 

societat civil i per experts, per assolir així la independència en un període de 18 mesos. 

El 13 de Desembre de 2014, Rajoy defensa la unitat d’Espanya dient “no veo negociable 

la sobirania de Catalunya juntamente con la unidad del conjunto de la Península.” Es 

reafirma en la seva defensa d’allò que dicta la Constitució Espanyola. 

El 9 de Gener de 2015 el TSJC afirma que, tal com diuen les denúncies, els preparatius 

per a les votacions del 9-N van seguir endavant, encara que en el seu moment fossin 

suspeses pel TC.45  

 

El Govern de la Generalitat no es rendeix, i el 14 de Gener de 2015 Mas i Junqueres 

convoquen eleccions anticipades a data de 27 de Setembre. Volen seguir amb el procés 

de transició nacional i dur-lo a l’èxit. 

El 25 de Febrer de 2015 el TC declara inconstitucionals tant la consulta sobiranista com 

la Llei de Consultes, aprovada al Parlament de Catalunya, que va permetre finalment 

organitzar la participació ciutadana. 

Sense abandonar els ideals que tenien des de l’inici, el 30 de Març de 2015 es crea un 

fulla de ruta per arribar a la independència en 18 mesos, en un acord entre CDC i ERC, 
                                                                                                                                                                          
44 TAPOUNET. El sobiranisme segueix en marxa. El Periódico. 10 de Novembre de 2014, Barcelona. 
Recuperat de http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/sobiranisme-segueix-marxa-3675412 
03/04/2016  
45 GONZÁLEZ, Germán. El TSJC cerca a Mas por el 9-N. El Mundo. 9 de Gener de 2015, Barcelona. 
Recuperat de 
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/01/08/54ae9e4fe2704e25078b4593.html?cid=MNOT23801&s_
kw=el_tsjc_cerca_a_mas_por_el_9_n  - 03/04/2016 
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juntament amb l’ANC i Òmnium Cultural. Aquesta fulla de ruta serà viable i palpable si 

els partits independentistes guanyen les eleccions el 27-S.46 

Un fet que juga en contra dels que volen el procés sobiranista, és la ruptura que té CiU 

el 17 de Juny de 2015, després de 37 anys d’existència, degut a les diferències que van 

aflorar entorn al procés sobiranista. Unió anuncia la seva sortida del Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 

Ara bé, un mes després, el 15 de Juliol de 2015, la llista unitària per assolir la 

independència que proposa Mas triomfa, i aconsegueix que ERC l’accepti. 

Cinc dies després, el 20 de Juliol de 2015, neix un nou partit anomenat Junts pel sí, 

format per Junqueras, Mas, Raül Romeva i les presidentes de l’ANC i d’Òmnium 

Cultural, i que manté el compromís de la fulla de ruta per assolir la independència en 18 

mesos. 

El 24 de Juliol 2015 el rei Felip VI visita per tretzena vegada Catalunya, i després d’haver 

mantingut una conversa –segons els mitjans, freda –, el rei diu que “el respecte a la llei 

no és una alternativa”. Mas, però, assegura no sentir-se al·ludit per les paraules del 

monarca.  

Altra cop arriba l’ 11 de Setembre, aquesta vegada del 2015, i es dóna novament una 

Diada de Catalunya acompanyada d’una multitudinària manifestació a favor de la 

independència. Hi participen els membres de Junts pel sí, excepte Mas. 

 

En un altre nivell, el 17 de Setembre de 2015 arriba un missatge de la Unió Europea: 

Margaritis Schinas, el portaveu de la Comissió Europea, afirma i reitera que la postura 

oficial és la següent: si Catalunya s’independitza d’Espanya, quedarà fora de la Unió 

Europea.47  

                                                           
46 G. SASTRE, Daniel. Mas logra el apoyo del sobernismo para votar la independència en 2017. El Mundo. 
30 de Març de 2015, Barcelona. Recuperat de   
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47 SORIA, Lídia. Portazo de la Unión Europeu a la independencia de Mas. La Razón. 18 de Setembre de 
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El dia després, 18 de Setembre de 2015, el Cercle d’empresaris entra en el debat i 

afirma que, en cas de secessió, hi haurien “gravíssims danys” i crida als catalans que 

votin en contra de la independència de Catalunya.48  

El 20 de Setembre de 2015, succeeix un fet esfereïdor: la Junta Electoral Catalana obliga 

a la televisió i ràdio públiques catalanes a compensar als mitjans no independentistes49 

per l’emissió de la Via Lliure de la Diada, ja que el considera un acte partidista. L’ANC 

anima als catalans a fer boicot a aquest tipus d’emissions compensatòries. Com veiem, 

l’ambient i el contingut mediàtic no ajuda gens a treure aigua clara d’enlloc.  

 

Les eleccions del 27-S esdevenen històriques, ja que és el nombre de participació més 

elevat en unes eleccions autonòmiques catalanes. El 27 de Setembre de 2015, hi ha 7 

punts més de participació que en 2012. Quant als resultats, hi ha una victòria 

independentista en escons, però no en vots. Tot i que Junts pel sí i la CUP sumen la 

majoria absoluta independentista, els partits unionistes tenen més vots, i per tant els 

resultats contenen els últims.50  

 

El 10 de Novembre de 2015 es dóna el primer intent d’ investidura. La CUP diu “no” a la 

investidura de Mas; no hi estan d’acord. La formació va sumar 10 vots i va bloquejar el 

nombrament.51 

El dia després el TC suspèn la resolució independentista y adverteix de responsabilitat 

penal a 21 càrrecs catalans.52 
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votara-en-contra-de-mas-perque-vol-eixamplar-les-bases-de-lindependentisme/ - 03/04/2016 
52 MARRACO, Manuel. El Constitucional suspende la resolución independentista y advierte de la 
responsabilidad penal a los 21 cargos catalanes. El Mundo. 11 de Novembre de 2015, Madrid. Recuperat 
de http://www.elmundo.es/espana/2015/11/11/56438962e2704e59138b4643.html – 03/04/2016 
 

http://www.elmundo.es/economia/2015/09/18/55fbcb6e268e3e50548b457a.html
http://www.vilaweb.cat/noticies/la-junta-electoral-obliga-tv3-a-compensar-les-forces-no-independentistes-amb-actes-electorals-i-no-amb-entrevistes/
http://www.vilaweb.cat/noticies/la-junta-electoral-obliga-tv3-a-compensar-les-forces-no-independentistes-amb-actes-electorals-i-no-amb-entrevistes/
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/09/27/56082fe7268e3e172e8b457e.html
http://banderacatalana.cat/blog/la-cup-votara-en-contra-de-mas-perque-vol-eixamplar-les-bases-de-lindependentisme/
http://banderacatalana.cat/blog/la-cup-votara-en-contra-de-mas-perque-vol-eixamplar-les-bases-de-lindependentisme/
http://www.elmundo.es/espana/2015/11/11/56438962e2704e59138b4643.html
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El dia posterior, 12 de Novembre de 2015, la CUP diu “no” per segona vegada a la 

investidura d’Artur Mas, tot i que ara, aquest es presentava com President temporal, si 

això convenia més a la CUP. La formació, però, no l’accepta. 

Finalment el 2 de Desembre de 2015 el TC anul·la per unanimitat la resolució 

independentista del Parlament a causa que aquesta vulnera cinc preceptes de la Carta 

Magna. 

El 22 de Desembre de 2015 Junts pel sí presenta una última proposta d’investidura a la 

CUP amb una presidència a quatre bandes: Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Neus 

Munté; conformarien una presidència coral de “transició”.  

Més tard, el 27 de Setembre, la CUP convoca una assemblea per votar si s’accepta, o 

no, la última proposta d’investidura de Mas. El resultat és un empat, cosa que fa que la 

tensió sigui encara més alta. 

A la fi, el 3 de Gener 2016 la CUP decideix no donar suport a Mas com a President de la 

Generalitat. I en conseqüència, el 9 de Gener de 2016 Artur Mas decideix no presentar-

se a la investidura i retirar-se. Deixa pas així a Carles Puigdemont, abans alcalde de 

Girona, per realitzar les funcions de President. Aquest és el resultat del pacte que 

prenen, Junts pel sí i la CUP, poques hores abans d’arribar al límit que hagués suposat 

noves eleccions. 

 

Actualment ens trobem amb un president en funcions perquè els partits polítics que 

han entrat al govern no s’aconsegueixen posar d’acord. Aquests són PP, PSOE, 

Ciutadan’s, Podemos, En comú Podem i ERC principalment.53 Han passat 

aproximadament 3 mesos des de les eleccions generals del 20-D, i després de moltes 

propostes d’investidures, acords estranys, i polítics que no complien la seva paraula –

sense oblidar, com sempre, la demagògia que comporten les campanyes electorals-, els 

partits polítics no han aconseguit arribar a un acord. El Rei Felip VI va intervenir fins i tot 

en les propostes d’investidura i les va revisar, cosa que tampoc va resoldre la qüestió. El 

passat 2 de Març es va celebrar el Ple de investidura de Pedro Sánchez (PSOE), que 

després de negar-se a pactar amb el Partit Popular decideix fer-ho amb Ciutadan’s i no 

amb Podemos, que també li proposava un pacte amb Pablo Iglesias i que, com el PSOE, 

                                                           
53 CCMA. ESPECIALS. Eleccions generals del 20 de Desembre de 2015. Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Recuperat de http://www.ccma.cat/324/20-d-eleccions-generals-2015/especial/1510/ - 
03/04/2016  

http://www.ccma.cat/324/20-d-eleccions-generals-2015/especial/1510/
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defensa polítiques d’esquerres. L’única cosa clara que es pot treure de tot això, és que 

un dels principals motius de desacord entre els partit venia a ser la situació amb 

Catalunya: uns volien un estat federal, uns altres una reforma constitucional, d’altres 

veien les polítiques d’esquerres com el camí cap a la desgràcia de la societat 

espanyola...etc. 

 

3.2.2 Actes no governamentals però que involucren directament la 

ciutadania, mostrant interès per la qüestió social: 

- Lipdub per la independència - 24/10/201054  

- Flashmob per la independència - 18/03/201255  

- Concert Òmnium Cultural - 29 de Juny de 201356  

- Acampada per la desobediència – 2/10/201457  

-Cassolada en protesta per la decisió del Tribunal Constitucional – 04/11/201458  

3.3 Temes més recurrents al voltant del procés sobiranista 

-Llengua i Cultura catalanes 

-Ingressos, costos de la independència 

-Situació econòmica de Catalunya, injusta 

-Boicot comercial 

-Dret a decidir / autodeterminació 

-Constitució espanyola 

-Cohesió social  

-Sortida de la Unió Europea 

                                                           
54 El Lipdub per la independència, 29 d’Octubre de 2010. Recuperat de 

https://lipdubindependencia.wordpress.com/ - 03/04/2016  
55 El Flashmob per la independència, 11 d’Abril de 2012. Recuperat de 
https://flashmobindependencia.wordpress.com/ - 03/04/2016 
56 BIANCIOITO, Jordi. Camp Nou “estelat”. El Periódico. 29 de Juny de 2013, Barcelona. Recuperat de 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/concert-per-llibertat-2448552 03/04/2016  
57 BORRÀS, Jordi. Acampada per la independència a la Plaça Catalunya. Nació Digital. 3 d’Octubre de 
2014, Barcelona. Recuperat de 
http://www.naciodigital.cat/galeria/2216/acampada/independencia/placa/catalunya 03/04/2016 
58 EL PERIÓDICO. La #cassolada a favor de la independència fa molt soroll a Twitter. El Periódico. 5 de 
Novembre de 2014, Barcelona. Recuperat de http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/cassolada-
9nconsulta-votar-catalunya-twitter-3662169 03/04/2016 

https://lipdubindependencia.wordpress.com/
https://flashmobindependencia.wordpress.com/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/concert-per-llibertat-2448552
http://www.naciodigital.cat/galeria/2216/acampada/independencia/placa/catalunya
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/cassolada-9nconsulta-votar-catalunya-twitter-3662169
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/cassolada-9nconsulta-votar-catalunya-twitter-3662169
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La raó d’aquest llistat de temes està en veure de quina manera són utilitzats per crear 

els relats, els arguments i els fonaments que serviran els interessos de cadascú que en 

faci ús. És al voltant d’aquests temes on es desenvolupen les diverses opinions i les 

justificacions d’aquestes; si aquesta justificació està fonamentada correctament, esdevé 

un argument, si, pel contrari, no ho està, esdevé una opinió sense valor, i és en aquest 

camp on comencen a sorgir els sensacionalismes i la demagògia. Així doncs, a l’hora de 

fer l’anàlisi discursiva de les notícies dels diaris tradicionals i generalistes, i extreure’n 

després una conclusió, la llista de temes servirà de guia perquè els objectes amb valor 

d’analitzar esdevinguin més clars i evidents.  

 

D’altra banda, també servirà per veure si en altres camps de la comunicació més 

independents, com per exemple blogs, llibres i mitjans de comunicació – normalment 

digitals – que no depenen de cap institució, i que per tant, no reben pressió a l’hora de 

seleccionar i elaborar la informació, ho fan de manera correcta i ètica i intenten així 

resoldre aquests dubtes amb què els ciutadans sovint es queden quan a la televisió es 

senten opinions contràries sobre la independència de Catalunya.  

De la mateixa manera, el fet que existeixin llibres, blogs i persones individuals que 

organitzin actes, debats i conferències –entre moltes altres coses – al voltant del tema i 

intentin explicar allò que ells sí veuen clar del procés, demostra que realment els 

ciutadans no resolen els seus dubtes mirant la televisió; més aviat un no sap què 

pensar. Sembla que uns dibuixen un paradís en una Catalunya independent, i que 

d’altres, per contra, alerten d’un caos que tots els catalans patirem en el moment que 

siguem independents i passem a no formar part de la Unió Europea. Vegeu aquest 

titular d’una notícia a VilaWeb: “CSQP diu que el futur d’una Catalunya independent és 

“incert” tot i que uns l’anomenin ‘infern’ i d’altres ‘paradís’.”59 I d’aquí és d’on resulta la 

desinformació, encara hipotètica, que vol comprovar aquest estudi.  

4. Metodologia  

                                                           
59 REDACCIÓ. CSQP diu que el futur d’una Catalunya independent és “incert” tot i que uns l’anomenin 
‘infern’ i d’altres ‘paradís’. VilaWeb. 25 de Setembre de 2015, Lleida. Recuperat de 
http://www.vilaweb.cat/noticies/csqp-diu-que-el-futur-duna-catalunya-independent-es-incert-tot-i-
que-uns-lanomenin-infern-i-daltres-paradis/  - 19/04/2016 

http://www.vilaweb.cat/noticies/csqp-diu-que-el-futur-duna-catalunya-independent-es-incert-tot-i-que-uns-lanomenin-infern-i-daltres-paradis/
http://www.vilaweb.cat/noticies/csqp-diu-que-el-futur-duna-catalunya-independent-es-incert-tot-i-que-uns-lanomenin-infern-i-daltres-paradis/
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L’objectiu d’aquest estudi és fer un anàlisi del discurs polític als mitjans de comunicació, 

amb la intenció de demostrar la hipòtesi que defensa: els polítics, ajudats pels mitjans 

de comunicació tradicionals, creen una desinformació política que, en el cas que 

pertoca, fa que molts ciutadans de Catalunya no es puguin fer una idea clara de què és 

millor pel territori on viuen quan parlem de sobiranisme i independència. L’estudi 

parteix de la idea que són els mitjans de comunicació els que promouen aquesta mena 

de polítiques de comunicació gens fonamentada i del tot sensacionalistes, responent 

interessadament a la seva ideologia; el debat sobiranista sobre Catalunya no ha sigut un 

discurs que hagi presentat pros i contres raonats i fonamentats sobre la independència, 

o no independència de la Comunitat Autònoma, sinó més aviat ha sigut un discurs 

sensacionalista en què només es feia que presentar o bé el caos, o bé el paradís, en cas 

que Catalunya esdevingués un estat independent.60  

Per analitzar-ho, es miraran en profunditat les notícies de premsa  entorn d’allò que vol 

demostrar l’estudi. Com és coherent amb la cronologia que s’ha elaborat dels fets del 

procés sobiranista a Catalunya, el període a què pertanyen les notícies analitzades és el 

que va de l’any 2010 a l’actualitat, any 2016.  

Per fer una anàlisi contrastada i demostrable, es tindrà en compte si la seu del mitjà es 

troba a Catalunya o a Espanya i sobretot, quina és la ideologia que sosté el diari en 

qüestió i qui n’és el propietari. D’aquesta manera es podrà comprovar si la hipòtesi 

principal d’aquest estudi és certa o no.  

  

4.1 Ubicació, propietat i ideologia dels mitjans analitzats  

Ubicació del mitjà 

Seu a MADRID 

Antena 3 / Atresmedia 

El País 

ABC  

El Mundo  

Seu a BARCELONA 
                                                           
60 Document audiovisual: El País (2014). El derecho a decidir se ha convertido en una telaraña. 
Disponible des de http://elpais.com/especiales/2014/el-debate-soberanista/ - 28/03/2016  

http://elpais.com/especiales/2014/el-debate-soberanista/
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TV3 / CCMA  

La Vanguardia  

Diari Ara 

El Periódico de Catalunya

Propietari i ideologia en què es posiciona el mitjà 

Atresmedia 

Aquest mitjà és una empresa privada que té la seu a Madrid. El propietari d’aquest grup 

mediàtic era el conegut personatge públic José Manuel Lara, que va morir el 2003. 

Atresmedia pertany al Grup Planeta, i encara que no es posiciona ideològicament de 

forma oberta, podria ser útil saber que els dos propietaris que ha tingut el mitjà (José 

Manuel Lara Hernández [pare] i José Manuel Lara Bosch [fill]) han tingut el títol nobiliari 

de Marquès. El primer dels dos, Lara Hernández, el fundador, va formar part de la Legió 

de Barcelona, i participant a “el bando sublevado”, va acabar essent el capità de la legió. 

La seva difusió es fa tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.  

El País  

El País també té la seu a Madrid, però no és una empresa privada encara que els EE.UU 

disposa d’un 57% de la propietat d’aquest diari. Tot i això, el fundador i primer 

propietari de El País és el fill del filòsof Ortega y Gasset, José Ortega Spottorno, que se 

l’ha caracteritzar sempre pel seu esperit liberal i laic. Segurament seguint aquests 

ideals, El País es va comprometre a complir amb la següent ideologia: “En su fundación, 

fue definido como un periódico independiente, de calidad, con vocación europea y 

defensor de la democracia pluralista. En esta etapa fue tenido por referente del centro-

izquierda española o tendencias socialdemócratas”. Tot i això han aparegut diverses 

notícies que titllen el diari de censura61, de titulars que no apareixen dins els cos de la 

notícia62, i de sacrificar l’objectivitat de la informació a favor dels seus interessos 

comercials. La seva difusió es fa tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.  

                                                           
61 Blog Contra el ERE del El País. Recuperat de http://www.ere-elpais.com/20-colaboradores-de-el-pais-
denuncian-la-censura-en-el-periodico/  -19/04/2016  
62 REDACCIÓ. El País se salta otra vez su libro de estilo y ahora titula lo que no aparece en la noticia. Tele 
Almería Notícias, Almeria. Recuperat de http://www.telealmerianoticias.es/2013/el-pais-se-salta-otra-
vez-su-libro-de-estilo-y-ahora-titula-lo-que-no-aparece-en-la-noticia-133622.html - 19/04/2016  

http://www.ere-elpais.com/20-colaboradores-de-el-pais-denuncian-la-censura-en-el-periodico/
http://www.ere-elpais.com/20-colaboradores-de-el-pais-denuncian-la-censura-en-el-periodico/
http://www.telealmerianoticias.es/2013/el-pais-se-salta-otra-vez-su-libro-de-estilo-y-ahora-titula-lo-que-no-aparece-en-la-noticia-133622.html
http://www.telealmerianoticias.es/2013/el-pais-se-salta-otra-vez-su-libro-de-estilo-y-ahora-titula-lo-que-no-aparece-en-la-noticia-133622.html
http://www.telealmerianoticias.es/2013/el-pais-se-salta-otra-vez-su-libro-de-estilo-y-ahora-titula-lo-que-no-aparece-en-la-noticia-133622.html
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ABC 

La seu del ABC està a Madrid, i el seu propietari i fundador és d’una personalitat molt 

semblant a José Manuel Lara Hernández, i a la del fill d’aquest. Tot i que va néixer a una 

família acomodada que defensava l’esperit liberal de la ciutat, Torcuato Luca de Tena, 

propietari i fundador del diari, sempre va impregnar les seves empreses del seu tarannà 

espanyolista i del seu ideari monàrquic. Va militar el partit liberal conservador, i també 

té el títol nobiliari de marquès. En el context de la Primera Guerra Mundial, el diari ABC 

adopta una postura afí a Alemanya, i durant la dictadura de Primo de Rivera es trobava 

en el grup de publicacions que defensaven el règim del dictador. La seva difusió es fa 

tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.  

El Mundo 

El Mundo és un diari en llengua castellana editat a Madrid. Té un suplement per a 

Catalunya i una edició per les Illes Balears, dirigida per Agustín Pery. Fou publicat per 

primera vegada el 1989 i fou fundat per Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino 

Fraga i Juan González. És un diari de dretes molt proper al Partit Popular i crític amb el 

catalanisme. El diari va recolzar en línies generals al govern d'Aznar. No obstant va 

qüestionar algunes de les seves accions, especialment les que podien afavorir Prisa —

des de l'etapa de González, ambdós es van convertir en rivals. Tot i això, a partir de 

l'atemptat de l'11-M a Madrid, ha estat un dels grans divulgadors de la teoria de la 

conspiració que, partint de pròpies investigacions i sense suport judicial, intenta 

demostrar que l'atemptat fou una conspiració per fer fora el president José María 

Aznar. El Mundo també va criticar seriosament la Guerra d'Iraq. L’actual director del 

diari és David Jiménez, un periodista espanyol que assegura que “mi única agenda será 

la búsqueda de la verdad”.  

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 

En aquest cas no ens trobem amb una empresa privada, sinó amb un mitjà públic que 

és gestionat pel mateix Parlament, i que té la seu com és evident pel seu nom, a 

Barcelona. La propietat de TV3 la té la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i 

d’aquesta, el màxim exponent i la persona que té més poder és el director. Fins el 2012 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Premsa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_Balears
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Agust%C3%ADn_Pery&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/1989
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pedro_J._Ram%C3%ADrez
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_Popular_%28Espanya%29
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalanisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/11-M
https://ca.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_la_conspiraci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_la_conspiraci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Iraq
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ho fou Mònica Terribas, i després la va rellevar Eugeni Sallent. Ara bé, el que és 

important aquí és que és el Govern de Catalunya mateix qui decideix qui n’és el director 

i per tant també, de qui depenen els continguts i el tractament de la informació. Tot i 

això, segons la web oficial de la CCMA, aquests són els principis i la missió de la 

corporació: “La CCMA té la missió d'oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en 

compliment del mandat del Parlament, un servei públic audiovisual de qualitat, 

compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la 

llengua catalana. La producció i difusió d'aquest servei es gestionarà amb criteris 

d'eficiència i buscant la màxima acceptació per part del públic.”63 En aquest cas, només 

hi ha difusió a Catalunya.  

La Vanguardia 

Ens tornem a trobar davant una empresa privada que pertany a El Grup Godó, de qui és 

President Javier Godó Muntañola. Aquesta personalitat ens pot recordar a la dels 

propietaris més conservadors, ja que Godó Muntañola va rebre el títol de gran 

d’Espanya, que li va ser atorgat per l’anterior rei Joan Carles I com a recompensa 

d’haver estat sempre fidel a la corona. Veiem a Javier Godó, doncs, amb una ideologia 

política monàrquica. La seu del Grup Godó, i també la de La Vanguardia, està a 

Barcelona, i l’àmbit de distribució és estatal. És un diari que té molta història, i que ha 

servit a diverses causes i ideologies. Va néixer com a mitjà de la facció del Partit Liberal 

amb l’objectiu d’aconseguir l’alcaldia, després, va ser un diari independent, plural i 

modern; i finalment, després de suportar la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil 

espanyola i la Segona Guerra Mundial, actualment presideix La Vanguardia Màrius 

Carol, que també va mantenir relacions amb la Família Reial sent-ne corresponsal.  

Diari Ara 

El diari Ara és el diari més jove de tots els vigents avui dia. Va néixer l’any 2010 i el seu 

fundador és Carles Capdevila, llicenciat en Filosofia i periodista. La seva trajectòria 

professional parla molt del personatge que és: director del diari Ara durant cinc anys 

fins al 28 de novembre de 2015 i a partir d'aquesta data, n’és director-fundador. Ha 

                                                           
63 CCMA. Missió i principis. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Barcelona. Recuperat de 
http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/missio-i-principis/  - 20/04/2016 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Diari_Ara
http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/missio-i-principis/


  

 
31 

presentat i dirigit el programa Eduqueu les criatures a Catalunya Ràdio i el programa Qui 

els va parir a TV3. Va ser subdirector del programa Malalts de tele i també va dirigir la 

secció Alguna pregunta més, dins de Els matins de Catalunya Ràdio. Va rebre el premi 

Pere Quart d'humor i sàtira el 1999 pel llibre Criatura i companyia. La ideologia del diari 

defensa el nacionalisme català i en el seu manifest fundacional queden ben clars els 

seus principis com a periodistes i redactors d’un nou diari:  

“Catalunya, avui, quan travessa el tràngol de la delicada situació econòmica 

internacional, viu també la mutació dels paradigmes polítics sorgits de la Transició, tot 

preguntant-se per l'articulació com a país mentre al carrer la realitat és cada vegada 

més mestissa. S'obren grans interrogants i alternatives, grans reptes i grans decisions. 

L'ARA vol contribuir al debat, parlant de tot sense dogmes i sense límits, perquè 

Catalunya aposti pel futur amb tota la seva ambició i energia, i esdevingui aviat una de 

les societats europees amb més prosperitat i benestar, capaç de generar riquesa 

immaterial i material per als seus ciutadans, de manera permanent i sostenible.”64  

Actualment n’és directora Esther Vera, que va substituir Antoni Bassas el 2015. 

El Periódico de Catalunya 

El Periódico és un diari públic – és a dir, rep subvencions de la Generalitat de Catalunya 

- que al llarg de la seva trajectòria ha mantingut una ideologia catalanista, progressista i 

de centre esquerra. Se’n fa difusió a Catalunya i a Espanya, i té dues edicions diferents, 

una en castellà i l’altra en català. El seu director, Enric Llorente ha tingut sempre interès 

en la política i n’és especialitzat com a periodista, dedicant-se a la crònica i l’anàlisi 

política. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, va iniciar la seva carrera professional el 1990 al diari Avui, on aviat es va 

especialitzar en la informació política. El 1992 es va convertir en corresponsal del diari a 

Madrid, des d'on va informar de l'etapa final dels governs de Felipe González i de la 

consolidació del lideratge de José María Aznar al capdavant del PP, fins a la seva 

arribada al poder. El 1996 va ser nomenat delegat de l’Avui a Madrid. 

L'any 1998 es va incorporar a la redacció d’El Periódico de Catalunya com a redactor en 

cap de política, i un any després va ser nomenat delegat del diari a Madrid. Des 
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d'aleshores va compaginar la crònica política, amb especial atenció a la informació 

governamental i a les relacions entre Catalunya i el conjunt d'Espanya, amb l'anàlisi, 

tant a les planes d’El Periódico com en les tertúlies de la Cope, Radio Nacional de 

España, Catalunya Ràdio, Los Desayunos de TVE i Madrid Opina de Telemadrid. L'any 

2006 va ser nomenat sotsdirector d’El Periódico de Catalunya. Tal com es pot veure 

també ha mantingut relació amb mitjans i personatges públics de Madrid.  

      5. Anàlisi del discurs  

 

En aquest apartat es farà un inventari dels actes públics de la ciutadania que s’han 

produït els últims anys al voltant del debat sobiranista. Se’n resumiran els trets més 

rellevants d’aquests actes i posteriorment, es mirarà com els ha tractat la premsa 

escrita a Catalunya, i com ho ha fet, d’altra banda, la premsa escrita a la resta 

d’Espanya. La justificació d’aquest anàlisi i la seva respectiva intenció té a veure amb 

allò de què ja s’ha parlat a la hipòtesi, al marc teòric, i a la metodologia: una opinió 

sobre l’autodeterminació de Catalunya no gens compartida, uns polítics que busquen 

únicament l’aprovació dels ciutadans i els seus respectius vots, i uns mitjans de 

comunicació tradicionals que es limiten a reproduir el guirigall i la desentesa política, en 

comptes d’analitzar la situació i intentar-la transmetre després, de forma clara, 

ordenada i contrastada, als ciutadans. De la mateixa manera els mitjans busquen també 

la màxima audiència, obtenint en propietat fins i tot mitjans ideològicament oposats.65 

Així doncs, es mirarà de demostrar que el resultat que obtenim és un escenari de 

desinformació, format per mirades oposades, falsos arguments, i relats coherents en 

ells mateixos, però incongruents entre sí.   

5.1 Actes que involucren directament la ciutadania 

- Grans manifestacions  
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Un dels actes més importants i que engloba un major nombre de ciutadania, són les 

cinc últimes grans manifestacions que protestaven sobre les negatives del Govern 

central de pactar amb el President Mas, aleshores al capdavant del procés sobiranista 

de Catalunya. Tres d’elles van ser les manifestacions més multitudinàries de la història 

(10/07/2010 | 11/09/2012 | 11/09/2015), i dues van ser plenament actes organitzats 

pel poble minuciosament, i que van tenir molt d’èxit: l’11 de Setembre de 2013, la Via 

Catalana; i l’11 de Setembre de 2014, la V Catalana. (veure p. 14, cap. 2.2 Fets 

significatius al voltant del procés sobiranista).   

- Lip dub – 24/10/2010 

El dia 24 d’Octubre, part del poble català va organitzar-se per gravar i editar un Lip Dub 

a favor de la independència que tant s’estava demanant últimament. Al blog que es va 

crear amb el nom de Lipdub per la independència, s’hi escriu que es va arribar a un 

nombre de participació ciutadana rècord en la participació de lipdubs. 5771 persones 

van formar part d’aquesta mena de macro videoclip humà.66  

- ANC – 10/03/2011  

L’organització neix el dia 10 de Març de 2011, i es defineix a ella mateixa com:  

“L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una organització de base transversal i unitària 

que té com a objectiu la independència de la nació catalana per mitjans democràtics i 

pacífics. Compta amb més de 500 assemblees territorials arreu del país, una 

cinquantena d'assemblees sectorials i exteriors, formades per desenes de milers de 

persones que treballen desinteressadament per la llibertat col·lectiva. 

 

L'ANC ha organitzat les dues mobilitzacions més multitudinàries de la història dels 

Països Catalans i de les més grans d'Europa. La primera, l'Onze de Setembre de 2012, 

amb la manifestació a Barcelona Catalunya, nou estat d'Europa, i la segona, la Diada del 

2013, amb la Via Catalana cap a la Independència. 
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L'ANC és hereva del moviment de les consultes sobre la independència que es van dur a 

terme arreu del país del 2009 al 2011. El 30 d'abril del 2011 es va celebrar la 

Conferència Nacional per l'Estat Propi, que va marcar l'inici de l'expansió pel territori de 

l'ANC fins la seva constitució el 10 de març de 2012 al Palau Sant Jordi.”67 Andreu 

Barnils ha escrit un llibre que parla de la feina de Carme Forcadell al capdavant de l’ANC 

com a presidenta68. 

- Flashmob – 18/03/2012  

Un any després que es produís el Lip dub per la independència amb notable èxit, part 

del poble català decideix posar-se novament d’acord per dur a terme un flashmob per la 

mateixa causa: reivindicar que es vol la independència. Aquesta vegada també es crea 

un blog anomenat Flashmob Independència, o s’hi publiquen coses com aquestes per 

tal que l’ organització i la difusió de l’esdeveniment arribi a la major part de la 

ciutadania que defensa la causa de la independència: “Ja ha passat un any des del 

lipdub per la independència i més de 1.600.000 persones de tot el món han vist aquest 

vídeo. Els creadors d’aquest mític lipdub ens hem proposat un nou repte i us convidem 

a participar-hi. Volem realitzar la flashmob més multitudinària de la història, la 

FLASHMOB PER LA INDEPENDÈNCIA. Es tracta d’una acció col·lectiva que es realitzarà el 

diumenge 18 de març a les 12h a la Plaça Catalunya de Barcelona. Aquesta acció neix 

del poble per al poble i pretén ser una demostració del que som capaços de fer quan 

ens ho proposem [...]”69 

- Òmnium cultural concert – 29/06/2013 

El dia 29 de Juny de fa 3 anys, l’ONG Òmnium Cultural i l’Associació Nacional de 

Catalunya organitzen un “concert per la llibertat”. Es van reservar 1.000 entrades per 

poder posar a la venda, i es van vendre totes sense la possibilitat de poder-ne oferir 

més. L’Ajuntament va donar el vistiplau per a determinar l’organització en bus i també 

el punt de sortida. El concert va tenir molt èxit i va durar 5 hores. Un dels artistes que va 
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participar-hi va ser Lluís Llach, entre d’altres cantants, actors i poetes. L’espectacle es va 

obrir amb un vídeo que anunciava que “El 2014, nosaltres decidim”. Es va poder veure 

també un mosaic fet amb el públic amb un “Freedom for Catalonia” amb la bandera de 

Catalunya de fons. 

- Acampada per la desobediència – 03/11/2014 

L’acampada es va organitzar del dia 2 al 5 d’Octubre de 2014 per lluitar per la causa 

independentista i desobeir d’aquesta manera el Govern central. Es va organitzar a Plaça 

Catalunya, i durant el dia es feien actes i conferències en favor de la independència, en 

els quals va haver-hi molta participació. Ara bé, de la mateixa manera que va passar 

amb els actes del 15-M, els Mossos d’Esquadra van intentar desallotjar l’esdeveniment 

assentat a la plaça, i fins i tot els participants que hi dormien, els van requisar les tendes 

de campanya i van haver de dormir a fora, al ras, quan el fred ja començava a notar-se. 

Alguns dels ciutadans que van assabentar-se d’això van anar expressament fins la plaça 

a portar mantes.70 

 - Cassolada en protesta per la decisió del Tribunal Constitucional – 04/11/2014 

El dia 4 de Novembre de 2014 el TC decideix suspendre l’acte del 9-N71, organitzat 

perquè tothom que volgués anés a decidir què vol pel futur de Catalunya, i mitja hora 

després, a les xarxes socials, ja s’estava convocant una cassolada a les 22 hores d’aquell 

mateix dia, per tal de protestar contra la decisió del Tribunal i mostrar-ne el seu 

desacord. A Girona hi vaig participar i el soroll va ser bastant fort; segons la premsa, a 

moltes zones de Barcelona també van sonar les cassoles, en alguns llocs fins i tot durant 

més de 10 minuts.72 

- Bastó dels alcaldes – 15/10/2015 

El dia 15 d’Octubre de 2015 Mas acudeix al Tribuna Superior de Justícia de Catalunya 
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per tal de ser imputat per tot allò que va organitzar amb la fi de donar sobirania als 

ciutadans catalans. La jornada va estar plena de gent, es va sentir l’himne del 

“Segadors” més d’una vegada, i 400 alcaldes van acompanyar i fer costat a Artur Mas. 

Van fer tots plegat una marxa i els alcaldes van decidir agafar les seves vares de poder 

com a símbol de la seva intenció de seguir creient en Mas. El President imputat va 

passar per sota l’arc de vares que li van fer els alcaldes que van assistir a l’acte.73 

- Llibres específics de la no entesa entre Catalunya i Espanya, etc. 

Des que l’auge del tema independentista va començar a ser del tot notable, s’han escrit 

una quantitat enorme de llibres al voltant del tema del procés sobiranista a Catalunya.  

Al blog de l’ANC (Associació Nacional Catalana) s’ha trobat una llista actualitzada dels 

llibres més rellevants que hi ha hagut sobre el procés, i que resulta molt il·lustrativa. Va 

ser publicada inicialment pel diari digital VilaWeb, i l’ANC l’ha anat ampliant i 

actualitzant fins el 27 de març de 2016. En deia il·lustrativa en el sentit que només 

mirant els títols de les obres, podem veure quins neguits queden en els ciutadans i, per 

tant, també sobre quins temes no es juga net mediàticament. A la llista de VilaWeb i 

l’ANC hi ha 12 apartats, els quals contenen de mitjana 15 llibres; s’ha reduït per només 

fer-ne una petita mostra que es pot consultar als annexos.  

5.2 Tractament de la informació en els mitjans tradicionals  

Diferència entre els mitjans de propietat catalana i de la resta d’Espanya. 

Mirades oposades 
 

Per tal d’intentar demostrar la hipòtesi de l’estudi, es farà de la forma més eficaç i 

senzilla, en el sentit que permetrà que es visualitzi molt bé aquesta desinformació que 

s’acaba donant en els mitjans convencionals.  
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Com s’ha pogut veure en la introducció als fets més rellevants del procés sobiranista a 

Catalunya, la resta d’Espanya i la Comunitat Autònoma en qüestió, no comparteixen ni 

molt menys la mateixa opinió sobre el tema, ni tampoc la solució que volen donar-li al 

conflicte que s’ha anat desencadenant poc a poc.74 És per aquest motiu que l’anàlisi 

discursiva de l’estudi consistirà en veure com han tractat la informació els mitjans 

convencionals que es troben a Catalunya, i com ho han fet els que es troben a Espanya. 

No n’hi haurà prou amb tenir en compte la ubicació d’aquests mitjans, sinó que també 

s’haurà de tenir en compte si el propietari d’aquests – sobretot si es tracta d’una 

empresa privada-  és català o d’un altre lloc d’Espanya; dit d’una altra manera, si la seu 

del mitjà en qüestió té la seu a Madrid o a Barcelona. El fet que la notícia estigui escrita 

en català o en castellà també ens pot donar pistes, però al meu entendre no és 

determinant i pot no tenir a veure amb la dialèctica Catalunya-resta d’Espanya, ja que a 

dins de Catalunya també hi ha desacord;75 aquest tret també es podrà refutar o 

reafirmar després de l’anàlisi. La llengua, la ideologia i el poder van lligats, però no 

sempre és així.  

 

Concretament s’analitzaran notícies que tractin dels fets que fan parlar la ciutadania 

que en principi, té la sobirania. Aquests fets són els que estan recollits i explicats a 

l’apartat anterior.  

 

5.2.1 Manifestacions multitudinàries 

 

Notícia 1 – El País - 11 de Setembre de 2012, 23.26 h76 

Notícia 2 – Diari ARA – 11 de Setembre de 2012, 20.30h77 
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La notícia redactada per Àngels Pinyol a El País des de Barcelona, escrita en castellà, no 

parla des d’un marc conceptual positiu sobre la manifestació multitudinària que es va 

produir l’11 de Setembre de 2012 a la capital de la Comunitat Autònoma. 

 

Fixem-nos en el titular: “El independentismo catalán logra una histórica exhibición de 

fuerza”. És lícit recordar quan veiem en alguna notícia paraules com “força”, 

“desobediència” o “il·lícit” – entre d’altres -, que en cap de les manifestacions on el 

poble català demanava l’autodeterminació o la independència, s’ha produït algun acte 

vandàlic, violent ni rebel. Totes les manifestacions va ser totalment pacífiques tal com 

ho reafirmen algunes notícies. Ara bé, quan s’usen paraules com “exhibició” o “força” i 

es posen de costat, s’està recurrent a metàfores conceptuals com independentisme 

català=exhibició de força.78 Ja s’ha dit que cap de les manifestacions va tenir res a veure 

amb la violència, per tant, això no es pot considerar un titular que informi de manera 

correcta. Aquesta metàfora obre un significat nou: els catalans que volen la 

independència han sortit al carrer a mostrar la seva força. Se’ls posa d’aquesta manera 

en una posició de desafiament sense cap argument informatiu.  

A diferència de la notícia número 1, la del diari Ara escrita per Marta Baucells dedica les 

primeres línies a resumir la jornada dedicada a Catalunya i la manifestació consegüent: 

“Viure en llibertat, viure en dignitat, viure en pau. Ser responsables del nostre present i 

del nostre futur. Així resumia el periodista Jordi Margarit, en els parlaments finals, la 

reivindicació massiva del poble català que s'ha fet sentir aquest dimecres als carrers de 

Barcelona, i així es pot resumir l'esperit de la jornada”. Veiem com es ressalten 

parlaments diferents al de “in, inde, independència” que es recalcava en l’altra notícia. 

Ara bé, si en la notícia de El País es partia de marcs i enquadraments negatius, és a dir, 

que s’utilitzaven paraules negatives per descriure la jornada, en la notícia del diari Ara 

passa totalment el contrari. 

  

 

Si avancem cap al cos de la notícia de El País, veiem que Àngels Pinyol continua en la 

mateixa línia analítica dels fets, i segueix informant des de marcs conceptuals negatius. 
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Paraules com “explosión secessionista”, a la tercera línia de la notícia, posa en evidència 

que s’està iniciant l’anàlisi des d’una òptica negativa. Sí que afirma que la manifestació 

és totalment pacífica, però durant tota la notícia es dedica a parlar de coses negatives, i 

en cap moment es fa un anàlisi rigorós i contrastat de la jornada; de fet, d’això últim 

se’n parla poc: “el Paseo de Gracia se vio desbordado, incapaz de absorber la marea 

humana roja, amarilla y azul, ya con senyeres o estelades (bandera independentista), ya 

fueran banderas o capas, que se dirigía al punto de salida. Al grito de in-inde-

indepèndencia, Barcelona en realidad vivió varias manifestaciones simultáneas con 

cortejos en las calles paralelas al paseo.” o bé “La multitudinaria protesta dejó casi en 

anecdótica la presencia del Ejecutivo catalán que desfiló casi al completo tras una 

bandera catalana. Solo faltaron los consejeros de Interior (Felip Puig) y de Justicia (Pilar 

Fernández-Bozal). El democristiano Josep Antoni Duran Lleida, que llegó en silla de 

ruedas por una lesión de menisco, se apuntó a última hora y no se libró de los 

abucheos”. Si es para atenció, s’estan utilitzant framings que donen un caire negatiu a 

la situació: “Paseo de Gracia desbordado”, “marea humana roja, amarilla, azul”, “casi en 

anecdótica la presencia del Ejecutivo catalán”, “Josep Antoni Duran Lleida [...] se apuntó 

a última hora y no se libró de los abucheos”. Aquest tipus de coses són les que rescata 

la notícia de El País de la jornada, i per tant, l’storyline que en resultaria seria: “els 

independentistes surten al carrer en un dia que converteixen en històric fent exhibició 

de la seva força, tot cridant fort “in-inde-independència!” provocant un caos enorme a 

Barcelona.79 L’executiu català ha passat molt desapercebut i Duran i Lleida ha arribat en 

cadira de rodes, i tot i així també el van escridassar.” Aquest és el relat que es 

construeix algú que llegeix una notícia d’aquestes característiques. Si es parteixen de 

marcs conceptuals d’aquest tipus, en sorgeixen unes metàfores i uns significats 

concrets; tot plegat és allò que construeix un enquadrament o un altre. Aquest sembla 

ser el punt de vista que mostra la premsa provinent d’Espanya tals manifestacions a  

Catalunya. 

Fixem-nos ara en el titular de la notícia del diari Ara, que en aquest cas és molt més 

neutre i es limita a descriure: “Un milió i mig de manifestants per la independència de 

Catalunya”. S’ha de dir però, que el titular és allò més neutre que hi ha en tota la 

                                                           
79 QUIÑONES, ESTEVEZ, Diego. Caos en España y Cataluña por el independentismo unitarista. Noticias, 
opiniones, y formación católica en internet. Dilluns 28 de Setembre de 2015. Recuperat de 
http://www.camineo.info/news/193/ARTICLE/35556/2015-09-28.html – 05/07/2016 

http://www.camineo.info/news/193/ARTICLE/35556/2015-09-28.html
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notícia, i que si en l’anterior es ressaltaven les coses negatives de la marxa i l’analitzava 

partint d’un enquadrament negatiu, en aquesta segona es juga amb el sentiment i 

l’emoció.80 Es deixa entreveure també, doncs, el sensacionalisme que es troba sovint en 

notícies d’aquesta temàtica: es ressalta també la proclama de “in, inde, independència”, 

i s’utilitzen paraules com "suport incondicional", “cor”, “coratge”, “oportunitat” i frases 

com "gràcies al poble perquè ha respost magníficament", “la manifestació l'ha 

‘emocionat’ i que ha ‘escoltat la veu del poble’", "saber trobar la sortida per poder anar 

avançant fins a obtenir plenament les aspiracions que portem a dins" i "Catalunya té 

avui l'oportunitat de fer història” ho justifiquen. Utilitzant aquestes construccions de 

paraules també s’estan creant unes metàfores cognitives i uns significats implícits, 

encara que esdevinguin contraris als de la notícia número 1. Si poses de costat paraules 

com “suport incondicional” i les acompanyes amb d’altres com “cor”, “coratge”, 

“oportunitat” o “emoció”, el resultat són metàfores i significats com 

independentisme=sentiment, independentisme=esperança o independentisme=triomf. 

Si informes sobre una manifestació i el que redactes és “la manifestació l'ha ‘emocionat’ 

i que ha ‘escoltat la veu del poble’”, estàs transformant un acte ciutadà en una mena 

viatge iniciàtic, en una mena de ritual sanador. I de fet, aquest tipus d’informacions són 

les que destaca el diari Ara al llarg de tota la notícia. Tot i que aporta més informació 

valuosa per entendre l’acte, també peca de sensacionalista. D’altra banda la notícia 

també rescata un tema recurrent en el debat social: el dret a decidir, i 

l’autodeterminació del poble català, amb què el Govern central hi està molt en 

desacord. L’storyline que en resulta de tot això seria més o menys així: “un milió de 

catalans surten al carrer per complir el somni sobiranista de què està tan àvid, i ho fan 

plens d’emoció cantant tots junts “in-inde-independència!”. Aquesta és la seva gran 

oportunitat de ‘saber trobar la sortida per poder anar avançant fins a obtenir 

plenament les aspiracions que’ porten dins; tenen el coratge de defensar els seus grans 

ideals passi el que passi, encara que estigui en contra d’ells el Govern Central i el 

Tribunal Constitucional”. Per tal que es copsi bé cap a on es dirigeix aquest anàlisi, els 

storylines que se’n dedueixen poden ser lleugerament exagerats, per tal que es vegi 

                                                           
80 REDACCIÓ. L’independentisme majoritari ara no és polític, és emocional. Nació Digital. 12 de 
Setembre de 2010, Barcelona. Recuperat de 
http://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/9270/independentisme/majoritari/ara/no/politic/emocio
nal 

http://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/9270/independentisme/majoritari/ara/no/politic/emocional
http://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/9270/independentisme/majoritari/ara/no/politic/emocional
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quina funció té el framing, és a dir, com canvia allò que entén un lector quan li 

expliquen d’una manera o d’una altra.81  

 

Tal com s’ha pogut veure, cap de les dues notícies presenta un tipus de periodisme 

seriós.  

D’una banda, El País parteix d’un enquadrament que es correspon amb el seu 

posicionament ideològic, i informa sobre la jornada de manifestació des d’uns marcs i 

un punt de partida negatius. Això s’ha pogut veure, primer, per quina manera té 

d’informar i quines paraules s’utilitzen i, després, per què és allò que es ressalta, com es 

fa i, en conseqüència, quina intenció té l’article destacant així un detall o un altre. 

D’altra banda el diari Ara fa el mateix tot i que el resultat sigui totalment el contrari. 

També parteix d’un enquadrament que encaixa a la perfecció amb la seva ideologia 

nacionalista catalana. Allò que ressalten de la jornada és tot positiu, i a més ho 

vesteixen amb sentiment i ho converteixen en quelcom més que positiu. Ho 

converteixen en quelcom gloriós. Tot i això el rigor informatiu és major en la notícia de 

l’ Ara. De la mateixa manera que en la notícia de El País, és a partir del llenguatge, de 

quina manera s’utilitzen les paraules, i de què és allò que es subratlla – i fins i tot es 

glorifica -, que sabem quina intenció té la notícia. Sembla ser que en totes dues la 

intenció d’informar és baixa. 

 

A diferència de la notícia número 1, aquesta del diari Ara escrita per Marta Baucells 

dedica les primeres línies a resumir la jornada dedicada a Catalunya i la manifestació 

consegüent: “Viure en llibertat, viure en dignitat, viure en pau. Ser responsables del 

nostre present i del nostre futur. Així resumia el periodista Jordi Margarit, en els 

parlaments finals, la reivindicació massiva del poble català que s'ha fet sentir aquest 

dimecres als carrers de Barcelona, i així es pot resumir l'esperit de la jornada”. Veiem 

com es ressalten altres parlaments diferents al de “in, inde, independència” que es 

recalcava en l’altra notícia.  

                                                           

81 MARCH, Oriol i MIRÓ David. La batalla semàntica del procés en 38 paraules. El llenguatge és escenari 

d'un dur combat conceptual. Diari Ara, 2 de Novembre de 2013, Barcelona. Recuperat de 

http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/batalla-semantica-del-proces-

paraules_0_1022897782.html – 05/07/2016  
 

http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/batalla-semantica-del-proces-paraules_0_1022897782.html
http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/batalla-semantica-del-proces-paraules_0_1022897782.html
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5.2.2 Lip dub 

 

Notícia 1 – La Vanguardia – 10/11/2013, 15.30 h82 

Notícia 2 – CCMA – 31/10/2010, 11.15 h83 

 

La notícia número 1, del diari La Vanguardia forma part de l’edició impresa en castellà i 

està escrita a Barcelona. Com s’ha pogut intuir, viure, ser, o escriure des de Barcelona 

no té per què convertir-te en un independentista.84 Vegem el titular de la notícia: 

“Independentistas se apuntan al carro de despedirse bailando (de España)”. 

Concretament aquesta notícia parla d’un altre vídeo que va realitzar el mateix grup 

(Youcat85) que va fer el Lip Dub per la Independència, però s’entén que l’objecte 

d’anàlisi és el mateix. Com es pot veure, el to de titular no és gens seriós i tampoc 

neutre; primer per l’expressió “apuntarse al carro”, que dóna un aire banal a l’assumpte 

prou seriós que comporta una reivindicació. Segon, per l’ús d’aquest “despedirse 

bailando”, com si fos el mateix que abandonar algú i celebrar-ho mentre t’hi allunyes. 

S’estan utilitzant, com és el cas de l’apartat anterior, paraules que formen unes 

metàfores cognitives amb sentits negatius. El que és el mateix, s’està partint d’un 

enquadrament negatiu; així doncs, tornem a trobar un tractament informatiu que no es 

pot considerar del tot cert, i molt menys rigorós. Les metàfores cognitives que es poden 

formar en el subconscient dels lectors serien de l’estil independentisme=celebració 

egoista o fins i tot catalanisme=fet banal, ni reflexionat ni fonamentat. Quan “t’apuntes 

al carro” d’alguna cosa, ho fas de manera espontània, sense pensar-t’ho ni justificar-ho 

massa. Això és el que entén el subconscient del lector d’un titular així.  

 

                                                           
82 REDACCIÓ. Independentistas se apuntan al carro de despdirse bailando (de España). La Vanguardia, 
11 de Setembre de 2013, Barcelona. Recuperat de 
http://www.lavanguardia.com/politica/20131011/54391784311/independentistas-apuntan-despedirse-
bailando-espana.html  - 20/04/2016 
83 REDACCIÓ. Vic bat el rècord mundial amb l’enregistrament d’un “lip dub” per la independència. 
CCMA, 31 d’Octubre de 2010, Vic. Recuperat de http://www.ccma.cat/324/Vic-bat-el-record-mundial-
amb-lenregistrament-dun-lip-dub-per-la-independencia/noticia/907866/  - 20/04/2016  
84 CRÒNICA-CULTURA. Llengua, ideología i política. Tribuna.cat. Servei d’informació català, 22 de Gener 
de 2007. Recuperat de http://www.tribuna.cat/cronica/cultura/22-01-2007-llengua-ideologia-i-
politica.html – 05/07/2016  
85 Web oficial del col·lectiu YOUCAT. Recuperat de http://you.cat/  - 20/04/2016 

http://www.lavanguardia.com/politica/20131011/54391784311/independentistas-apuntan-despedirse-bailando-espana.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20131011/54391784311/independentistas-apuntan-despedirse-bailando-espana.html
http://www.ccma.cat/324/Vic-bat-el-record-mundial-amb-lenregistrament-dun-lip-dub-per-la-independencia/noticia/907866/
http://www.ccma.cat/324/Vic-bat-el-record-mundial-amb-lenregistrament-dun-lip-dub-per-la-independencia/noticia/907866/
http://www.tribuna.cat/cronica/cultura/22-01-2007-llengua-ideologia-i-politica.html
http://www.tribuna.cat/cronica/cultura/22-01-2007-llengua-ideologia-i-politica.html
http://you.cat/
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Fixem-nos ara en la diferència del titular de TV3 escrit, com es pot intuir, a Barcelona i 

en llengua catalana: “Vic bat el rècord mundial amb l’enregistrament d’un “lip dub” per 

la independència”. Aquesta notícia es decanta per un titular prou cridaner, però aquest 

cop positiu. Encara que el titular tingui la intenció de cridar l’atenció del lector – és la 

funció que té -, en aquest cas ho fa sense trair la bona informació. Les paraules “rècord” 

i “mundial” situen a l’esdeveniment en una situació d’alabança sobretot si la comparem 

amb la imatge que en dóna la notícia anterior de La Vanguardia.  

Si tornem a la notícia de La Vanguardia i ens fixem ara en el cos, es pot veure que 

realment l’esdeveniment sí que té una explicació i una raó de ser fonamentada: “Al no 

ver salida a la situación, cuentan que han decidido hacer un vídeo doméstico para 

explicar al mundo por qué quieren votar para decidir el futuro de Catalunya.” Ara bé, 

aquesta és tota la informació que aporta la notícia a l’hora de descriure acuradament i 

informar sobre l’esdeveniment.  

 

La notícia de la CCMA, en canvi, sí que informa concreta i correctament del Lip dub per 

la Independència, l’esdeveniment central i l’objecte informatiu de les dues notícies. En 

set línies se’ns descriu la jornada, se’ns dóna les dades que han fet possible el rècord 

mundial i se’ns fa saber l’objectiu del vídeo, coses no tan ben definides a la notícia de La 

Vanguardia. El cos de la notícia és totalment descriptiu; no s’han trobat, de forma 

explícita, tractaments de la informació sensacionalistes.  

 

Quant a la notícia de La Vanguardia, tot i que sembla que al cos de la notícia el redactor 

esdevé neutre, al final de tot torna a caure en el sensacionalisme i transmet altra 

vegada la informació de tal manera  – com en el titular - que fa crispar o sorprendre al 

lector: “El vídeo acaba con los actores abandonando la habitación y apagando las luces 

con el subtítulo ‘We're gone’: ‘Nos hemos ido’.”La clau aquí és l’ús del ver “abandonar”. 

Juntament amb els framings de què en resulten els enquadraments negatius 

(“despedirse bailando” i “apuntarse al carro”), el resultat és l’storyline que ja s’ha deixat 

entreveure en l’anàlisi: un grup de persones s’apunten a la festa d’abandonar a Espanya 
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i no ser solidària amb ella.86 Se’n van i l’abandonen tot ballant, no els importa res més 

que Catalunya i ells mateixos. Com ja s’ha dit. És el mateix que fer-li mal a algú i marxar 

mentre cantes i balles,  deixes l’altre sol, plorant i amb dolor. Hi ha diferents nivells i 

aquest és extrem, però és una manera per què s’entengui fàcilment.  

Es pot veure doncs, la manera en què cada diari expressa implícitament la seva 

ideologia i crea així el seu punt de vista sobre l’objecte informatiu. Com s’ha pogut 

veure amb anterioritat, la CCMA és propera al catalanisme i la cultura catalana87, 

mentre que La Vanguardia sempre ha estat afí a la corona – Joan Carles I va atorgar a 

l’actual propietari el títol de Gran d’Espanya88- i aquesta és fidel a la unitat d’Espanya 

com es sabut.  

 

5.2.3 ANC (Associació Nacional Catalana) 

 

Notícia 1 – ABC – 02/09/2014, 13.22 h89 

Notícia 2 – El Periódico – 10/03/2012, 20.49 h90 

 

Aquesta notícia està escrita en castellà i elaborada des de Madrid. Parla del dia que es 

va celebrar l’acte de constitució i també dels buits comptables amb què suposadament 

compta aquesta associació. Certament, quan disposes d’una informació de corrupció 

política no parles precisament bé del grup o del polític en qüestió, però sempre sense 

passar la ratlla del respecte, el contrast informatiu i la fonamentació raonada del fet en 

                                                           

86 JIMÉNEZ VILLAREJO, Carlos. Por una Cataluña solidaria. Hay otras voces y otras alternativas a lo que, 

bajo el eufemismo llamado “derecho a decidir”, es simplemente la ruptura con España. Estamos ante un 

grave retroceso histórico que perjudica a las clases Populares. El País, 31 d’Octubre de 2013. Recuperat 

de http://elpais.com/elpais/2013/10/29/opinion/1383046471_311012.html – 05/07/2016 
 
87 Missió i principis de la CCMA. Recuperat de http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/missio-i-principis/ - 
05/07/2016 
88 EL PAÍS. El Rey hace a Javier Godó Grande de España. El País, 16 de Juliol de 2008, Madrid. Recuperat 
de http://elpais.com/diario/2008/07/16/revistaverano/1216159215_850215.html 27/06/2016 
89 FERNÁNDEZ-MIRANDA, Juan. La Asamblea Nacional Catalana registra agujeros contables desde su 
fundación. ABC, 2 de Setembre de 2014, Madrid. Recuperat de 
http://www.abc.es/espana/20140902/abci-asamblea-nacional-catalana-agujero-201409012157.html  - 
20/04/2016  
90 EUROPA PRESS. Constituïda l’Assamblea Nacional Catalana, una plataforma per la independència de 
Catalunya, El Periódico, 10 de Març de 2012, Barcelona. Recuperat de 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/constitueixen-assemblea-nacional-catalana-plataforma-
independencia-catalunya-1524021  - 20/04/2016  

http://elpais.com/elpais/2013/10/29/opinion/1383046471_311012.html
http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/missio-i-principis/
http://elpais.com/diario/2008/07/16/revistaverano/1216159215_850215.html
http://www.abc.es/espana/20140902/abci-asamblea-nacional-catalana-agujero-201409012157.html
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/constitueixen-assemblea-nacional-catalana-plataforma-independencia-catalunya-1524021
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/constitueixen-assemblea-nacional-catalana-plataforma-independencia-catalunya-1524021
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qüestió, tal com diuen els manuals de bones pràctiques.91 Veritablement  és una notícia 

que no respecta aquest límit. Fixem-nos quin llenguatge utilitza per referir-se a l’acte de 

constitució de l’ANC: frases com “Asistieron alrededor de 7.000 personas, que corearon 

proclamas independentistas entre enormes esteladas y con un profuso despliegue de 

objetos de «merchandising»”o “El momento más emocionante del acto llegó cuando el 

actor Sergi López aseguró desde la tribuna que «Cataluña ha de ser y será un nuevo 

estado de Europa»” (amb clara ironia burlesca). Es pot veure com es parteix d’un 

enquadrament negatiu si ens fixem en l’ús de paraules i paràfrasis com “enormes 

esteladas”, “profuso despliege” o en l’ús de la ironia burlesca. D’aquesta manera es 

creen metàfores cognitives de l’estil independentisme=emoció, sentiment”, i paraules 

com “profuso” i framings com “enormes esteladas” i  “proclamas independentistas” li 

dóna una aire de violència i bogeria exagerades per la causa independentista.92 

  

La notícia de El Periódico, escrita a Barcelona en català, té un to ben diferent al de 

l’anterior, tot i que en la data en què es va escriure no es coneixia encara el suposat cas 

de corrupció de l’ANC. S’ha de dir respecte això, que no s’ha trobat en la premsa 

catalana una notícia que informés sobre aquest tema. El titular és molt més neutre i es 

limita a descriure: “Constituïda l’Assemblea Nacional Catalana, una plataforma per la 

independència de Catalunya”. Mentre que a l’entradeta de la notícia de l’ ABC, d’una 

banda, no dóna massa informació sobre l’ANC pròpiament (que és l’objecte de la 

notícia), i de l’altra, es limita a utilitzar paraules pejoratives per referir-se a l’acte i als 

assistents d’aquest, l’entradeta de El Periódico respecta en aquest sentit l’essència de la 

notícia, que és informar de la forma més clara possible.93 A l’entradeta es diuen coses 

com: “l' Assemblea Nacional Catalana, una entitat que neix amb l'objectiu de pressionar 

els partits polítics per anar cap a la independència de Catalunya”, “En l'acte, que s'ha 

                                                           
91 LARIOS, Guille. Objectius més enllà del flaix informatiu. Diversos col·lectius de comunicació i 
periodisme aposten per nous criteris de tractament de les imatges i els textos. Opten per un 
abordament informatiu ètic que s’allunyi del sensacionalisme, la superficialitat i la potencial 
incriminació. La Directa, 14 de Juny de 2016. Recuperat de https://directa.cat/objectius-mes-enlla-del-
flaix-informatiu – 06/07/2016 
92 PERIODISTA DIGITAL. La “locura” independentista provoca la fuga en masa de empresas de Cataluña. 
Periodista digital, 22 de Novembre de 2015, Barcelona. Recuperat de 
http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2015/11/22/la-locura-independentista-provoca-
la-fuga-en-masa-de-empresas-de-cataluna.shtml – 06/07/2016  
93 ¿Qué es una noticia?, 20 minutos, 27 de Març de 2008. Recuperat de 
http://blogs.20minutos.es/retiario/2008/03/27/aaquao-es-noticia/ - 06/07/2016 

http://www.abc.es/catalunya/tops/20140902/abci-merchandasing-indepe-201409021140_1.html
http://www.abc.es/catalunya/tops/20140902/abci-merchandasing-indepe-201409021140_1.html
https://directa.cat/objectius-mes-enlla-del-flaix-informatiu
https://directa.cat/objectius-mes-enlla-del-flaix-informatiu
http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2015/11/22/la-locura-independentista-provoca-la-fuga-en-masa-de-empresas-de-cataluna.shtml
http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2015/11/22/la-locura-independentista-provoca-la-fuga-en-masa-de-empresas-de-cataluna.shtml
http://blogs.20minutos.es/retiario/2008/03/27/aaquao-es-noticia/
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celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona amb l'assistència d'unes 7.000 persones, es 

constitueixen els estatuts d'aquesta nova entitat que té com a objectiu crear una 

majoria social per treballar pel camí de la independència” o bé “L'Assemblea Nacional 

neix de les assemblees territorials que s'han anat celebrant des de fa algun temps en 

diferents punts de Catalunya i d'Andorra, i que durant aquesta celebració han de posar 

en comú el treball que han realitzat”. Totes aquestes cites informen el lector totalment, 

mentre que les cites i dades que utilitza la notícia de l’ABC es basen únicament en 

ressaltar les informacions de corrupció que perjudiquen l’ANC. És lícit mostrar-ho, però 

no s’està fent opinió, i per tant, el to ha de ser neutre i no pas irònic o burlesc, i la 

informació ha de ser contrastada tot mostrant diverses fonts i opinions.94 Si avancem al 

cos de la notícia, el redactor parla dels fets al voltant de la corrupció, i trobem coses 

com “enfervorizados fieles a la causa independentista”, “Poco importó a los autores del 

desfalco el gasto de los asistentes tanto en la entrada como en la compra de algunos de 

los múltiples objetos que la Asamblea Nacional Catalana oferta a sus seguidores y que 

constituye una de las tres principales fuentes de ingresos de la organización”... També 

titlla a l’ANC de ser “una empresa inexistente”- es refereix a una empresa disfressada, a 

una “pseudoempresa” -, acusa implícitament l’associació de tenir “mala fe” i des de 

l’inici al final de la notícia el redactor es dedica a deixar-los en evidència amb l’únic 

fonament, que són les paraules d’alguns polítics en forma de cita. L’ABC n’assegura una 

“mala gestión” de l’ANC. Estan apareixent contínuament metàfores de l’estil 

“enfervorizados=fieles independentistas”, “seguidores=religión=mala fe” i 

“independestismo=caos=mala gestión”. Amb tot, l’storyline que interioritza un lector 

quan llegeix això és semblant a les notícies contràries a les manifestacions: 7.000 

persones esbojarrades i fidels a la causa independentista, criden caòtics enarborant 

milers de senyeres defensant la seva causa fins la mort, talment fos una religió.95 És 

evident que el punt de vista que té el diari ABC quant a la causa independentista no és 

positiu, i ho demostra la seva manera d’informar. Ara bé, la notícia de El Periódico, tot i 

mantenir un to neutre i fer només la seva funció, la d’analitzar i informar, - tot i recolzar 

                                                           
94 SALAVERRÍA, Ramón. Aproximación a los orígenes de la preceptiva sobre escritura periodística. 
Departamento de Proyectos Periodísticos. Universidad de Navarra, Navarra. Recuperat de 
http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=161#C04 – 06/07/2016 
95 CONDE, Mario. El independentismo más que una ideología es casi una religión. La Gaceta, Madrid. 
Recuperat de http://gaceta.es/mario-conde/independentismo-catalan-ideologia-religion-01092015-
2007 – 06/07/2016  

http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=161%23C04
http://gaceta.es/mario-conde/independentismo-catalan-ideologia-religion-01092015-2007
http://gaceta.es/mario-conde/independentismo-catalan-ideologia-religion-01092015-2007
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el catalanisme i el progressisme -  no podem dir el mateix de la premsa catalana en 

general, que s’acostuma a mirar amb massa bons ulls la causa independentista. En cap 

cas s’ha trobat una notícia a la premsa catalana que parli del cas de corrupció de l’ANC. 

Això significa que els uns (ABC) pequen per mostrar únicament i de manera exagerada 

la part negativa de l’ANC, mentre que els altres (la premsa catalana) pequen per 

mostrar massa poc la corrupció de l’ANC. Altra vegada tornem a veure com cada diari 

informa seguint la seva ideologia. A la notícia de El Periódico no es pot parlar de cap 

estratègia informativa quant a enquadraments, metàfores cognitives o punts de vista, 

doncs veritablement el to és neutre i informatiu, però la seva ideologia i allò que mostra 

i allò que no mostra, també és molt important a l’hora d’analitzar la forma que té un 

diari de transmetre la informació, i si ho fa o no correctament. La postura del diari ABC 

no és d’estranyar si ens fixem en el tarannà del seu fundador i, per tant, del mateix 

diari. Va ser sempre monàrquic i se li va atorgar el títol nobiliari de marquès. A més, 

durant la Primera Guerra Mundial va ser afí a la Alemanya, durant la Dictadura de Primo 

de Rivera es trobava en el grup de publicacions que defensava la dictadura.96 

 

5.2.4 Flashmob  

 

Sobre aquest fet és important destacar que no s’ha trobat massa informació. Tot i que 

la cerca que s’ha fet ha sigut més exhaustiva, ha resultat difícil poder contrastar 

informacions, fet a destacar ja que també té valor a nivell informatiu. Tot i que el 

flashmob va tenir gairebé la mateixa participatició que el multitudinari lip dub, a la 

premsa no va tenir gaire ressò. 

 

Notícia 1 – Diari Ara – 18/03/2012, 12.25h97 

Notícia 2 – El Periódico – 18/03/2012, 13.54 h98 

                                                           
96 ABC. Se cumplen 85 años del fallecimiento de Don Torcuato Luca de Tena, fundador de ABC. ABC, 15 
d’Abril de 2014. Recuperat de http://www.abc.es/archivo/20140415/abci-aniversario-fallecimiento-
torcuato-luca-201404150122.html – 06/07/2016  
97 REDACCIÓ. Milers de persones clamen independencia en un flashmob a la plaça Catalunya. Diari Ara, 
18 de Març de 2012, Barcelona. Recuperat de http://www.ara.cat/societat/Flashmob-independencia-
espera-omplir-Catalunya_0_665933503.html  - 21/04/2016 
98 ANC. “Flashmob” por la independencia. El Periódico, 18 de Març de 2012, Barcelona. Recuperat de 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/flashmob-por-independencia-1558281  - 
21/04/2016  

http://www.abc.es/archivo/20140415/abci-aniversario-fallecimiento-torcuato-luca-201404150122.html
http://www.abc.es/archivo/20140415/abci-aniversario-fallecimiento-torcuato-luca-201404150122.html
http://www.ara.cat/societat/Flashmob-independencia-espera-omplir-Catalunya_0_665933503.html
http://www.ara.cat/societat/Flashmob-independencia-espera-omplir-Catalunya_0_665933503.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/flashmob-por-independencia-1558281
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La notícia del diari Ara, com es podrà veure, parteix d’un punt de vista positiu i de 

recolzament de l’esdeveniment públic potser fins i tot excessiu, sobretot si la 

comparem amb l’altra notícia escrita a El Periódico. El titular ja posa èmfasi en la causa 

independentista i s’utilitzen framings com “milers de persones” o “clamen 

independència”: “Milers de persones clamen independència en un flashmob a la plaça 

Catalunya”. Utilitzant les paràfrasis “milers de persones” i “clamen independència”, la 

intenció que té el mitjà és d’engrandir i fer important l’esdeveniment de què informa. 

La raó és que ideològicament sempre s’han identificat amb el catalanisme i amb 

l’independentisme, tal com es pot veure en el capítol de la propietat el diari. Totes dues 

notícies aporten informació de profit pel lector, però el diari Ara no contrasta les 

diverses fonts que donen informacions diferents, i utilitza la dada més alta de totes, 

sense citar-ne cap d’altra que potser, té fins i tot més valor informatiu. Sembla ser que 

si es parla de dades, la cosa empetiteix, ja que, com es pot veure si s’accedeix a la 

notícia, fins i tot les diverses fonts són incongruents entre sí. 

 

La notícia de El Periódico té més qualitat informativa en el sentit que està redactada 

d’una manera més rigorosa: es contrasten dades de diferents fonts que no concorden, 

informa de tot allò útil pel lector i utilitza un to neutre que intenta complir amb la 

màxima objectivitat possible. Vegeu el titular: “‘Flashmob’ por la independencia”, molt 

més neutre i descriptiu que el del diari Ara. 

 

El diari Ara informa de dades com: “Milers de persones” o “que ha tingut un èxit 

considerable a YouTube, amb més d'1.675.000 visites”. En el cos de la notícia també fa 

èmfasi –de la mateixa manera que es fa en el titular- en el clam independentista: “on els 

participants han cridat a la vegada ‘In-inde-independència!’”. Tal com es pot veure, les 

dades que aporta el diari Ara només tenen la intenció d’engrandir i gairebé santificar 

l’esdeveniment, fins el punt que amaga o difumina aquelles que són contradictòries o 

no tant cridaneres.  

 

Si avancem cap al cos de les dues notícies, seguim trobant diferències. A la notícia de El 

Periódico veiem aquest contrast de dades incongruents entre sí, que són importants 

d’aclarir, ja que són aquestes contradiccions les que sovint parlen per sí soles i 
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defineixen la manera en què es comunica, a la vegada que ajuden a que s’arribi més a 

prop de la veritat: “Según la Guardia Urbana, han participado 1.500 personas; 5.000, 

según los organizadores.” La notícia de El Periódico també utilitza la paràfrasi “miles de 

persones”, però no li dóna tant d’èmfasi pel fet que no la col·loca al titular. 

Veiem com des de l’inici fins al final del cos de la notícia de El Periódico, i contràriament 

a com es tracta la informació a la notícia del diari Ara, es manté aquesta neutralitat i 

aquesta senyalització de les dades que no estan clares, i de quina font provenen: “Los 

organizadores de esta convocatoria son los mismos que crearon el lipdub por la 

independencia que se filmó en Vic (Osona) en el 2010, y que reunió a 5.770 

participantes, según los organizadores.”Al final, es pot veure com cada diari informa des 

de la seva pròpia ideologia i la seva visió dels fets: el diari Ara enaltint l’esdeveniment, i 

El Periódico, que sembla complir amb la seva promesa d’informar correctament tot i ser 

afí al catalanisme, progressista i de centre-esquerra.  

 

Tot i que en aquestes notícies no predominin els enquadraments, sí que hem pogut 

observar alguna estratègia comunicativa pel part del diari Ara. Les metàfores que creen 

els enquadraments “milers de persones” i “clamen independència”, com ja s’ha dit, 

posen en l’imaginari del lector una mena de santificació, de quelcom sagrat, com una 

religió que segueix una multitud.99 La mateixa funció té el fet de mostrar només xifres 

altes. Aquest punt de vista que aporta el diari Ara es pot considerar més que positiu i 

toca la ratlla de l’enaltiment excessiu. En canvi, el to de la notícia de El Periódico és molt 

més neutre i té un nivell de rigor molt més alt.  

 

5.2.5 Concert per a la llibertat d’Òmnium Cultural i ANC 

Notícia 1 – Diari Ara – 4/06/2013, 10.59 h100 

Notícia 2 – ABC – 23/06/2013, 12.02 h101 

                                                           
99 ROSIÑOL LORENZO, José. Diario de un no nacionalista. Cataluña: Nacionalismo o sacralización de la 
política. Diario Digital, 29 d’Octubre de 2015, Barcelona. Recuperat de 
http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2015/10/29/cataluna-nacionalismo-o-la-
sacralizacion-de-la-politica.shtml – 06/07/2016 
100 ARA. S’acaben les entrades per al ‘Concert per la llibertat’ i l’organització planteja posar-ne més a la 
venta. Diari Ara, 4 de Juny de 2013, Barcelona. Recuperat de http://www.ara.cat/politica/entrades-
venudes-Concert-llibertat-aturada_0_931706990.html  - 21/04/2016 

http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2015/10/29/cataluna-nacionalismo-o-la-sacralizacion-de-la-politica.shtml
http://www.periodistadigital.com/cataluna/barcelona/2015/10/29/cataluna-nacionalismo-o-la-sacralizacion-de-la-politica.shtml
http://www.ara.cat/politica/entrades-venudes-Concert-llibertat-aturada_0_931706990.html
http://www.ara.cat/politica/entrades-venudes-Concert-llibertat-aturada_0_931706990.html
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Aquesta notícia va molt en la línia de la que s’ha comentat a l’apartat anterior. Els 

objectes informatius de què parlen les dues notícies – això és, els fets a què es dóna 

més importància – són absolutament diferents. A una notícia es parla de coses que en 

l’altra ni tan sols apareixen de passada, i a la inversa. Fixem-nos en el titular de la notícia 

del diari Ara: “S’acaben les entrades per al ‘Concert per la llibertat’ i l’organització 

planteja posar-ne més a la venta”. Utilitzant aquest titular es juga a favor de 

l’esdeveniment de manera implícita, ja que s’està donant èmfasi entre línies al fet que 

l’acte públic té un interès i una participació ciutadana molt altes, o com a mínim, més 

altes de les que creien els organitzadors. En el cas de la notícia de l’ ABC veiem que les 

dades, el to, i la predisposició és totalment diferent que les del diari Ara. Vegeu el 

titular: “El independentismo catalán canta ‘por la libertad nacional’ en el Camp Nou”. 

Cap mena de menció a les entrades. 

 

Les dades que utilitza l’Ara també tenen el mateix paper, i també són molt semblants de 

les que apareixen a la notícia anterior del mateix diari. Volen enaltir l’esdeveniment de 

què es parla. S’utilitzen doncs dades d’aquest tipus, i es fa d’una forma concreta per tal 

que s’aconsegueixi aquest enaltiment. A la primera línia de la notícia ja apareix: “Ja 

s'han venut 60.000 entrades per al 'Concert per a la Llibertat'”, i a la setena línia “Ahir 

se'n van vendre 40.000 en quatre hores i mitja malgrat que hi havia cues virtuals 

d'hores per problemes tècnics i saturació del sistema de venda”. A la notícia no s’aporta 

gaire més informació, i s’avisa que al web de l’organització es dirà quina serà la solució 

de tot, dada que pot ser l’esquer perquè els ciutadans entrin al web.   

 

Al cos de la notícia de l’ ABC no es parla de res en relació a les entrades, i per tant es 

podria pensar que no es vol per part del diari transmetre aquesta realitat. Més 

endavant es fa una afirmació que deixa entreveure que el diari no veu amb bons ulls 

l’esdeveniment: “Un ritual que, tirando del hilo de la manifestación independentista del 

pasado 11 de septiembre y a la espera de la cadena humana que se está organizando 

para la próxima Diada, quiere convertir el Camp Nou en una olla a presión soberanista”. 

Al següent paràgraf es pot veure una altra afirmació del mateix estil: “Así, a vueltas con 

                                                                                                                                                                          
101 ABC. El independentismo catalán canta ‘por la libertad nacional’ en el Camp Nou. ABC, 23 de Juny de 
2013, Barcelona. Recuperat de http://www.abc.es/local-cataluna/20130629/abci-independentismo-
catalan-canta-libertad-201306281656.html  - 21/04/2016  

http://www.ara.cat/cultura/29-J-Concert_per_la_Llibertat-Omnium_Cultural-ANC_0_931107062.html
http://www.ara.cat/cultura/29-J-Concert_per_la_Llibertat-Omnium_Cultural-ANC_0_931107062.html
http://www.abc.es/local-cataluna/20130619/abci-proyectan-cadena-humana-independencia-201306191935.html
http://www.abc.es/local-cataluna/20130619/abci-proyectan-cadena-humana-independencia-201306191935.html
http://www.abc.es/local-cataluna/20130629/abci-independentismo-catalan-canta-libertad-201306281656.html
http://www.abc.es/local-cataluna/20130629/abci-independentismo-catalan-canta-libertad-201306281656.html
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el derecho a decidir y con gran despliegue de medios, el "Concert per la llibertat" llega 

este sábado al campo del F. C. Barcelona con la intención de llenar el estadio de voces a 

favor de la independencia de Cataluña”. Utilitzant paraules com “ritual”, “olla a presión 

sobiranista” o paràfrasis com “llenar el estadio de voces a favor de la independencia de 

Cataluña”, no s’està partint d’un enquadrament positiu, ja que en poden resultar 

metàfores com “independentismo=gritos”, “independentismo+olla a presión=ritual 

explosivo o bé independentismo=amenaza.102 Al final del cos de la notícia es fa 

referència a que l’esdeveniment es preveu multitudinari, tot i que ho fa d’una manera 

molt més tímida i gens emfatitzada que la notícia anterior, i no aporta cap dada al 

respecte: “y habrá quien, simplemente, prefiera quedarse en casa antes que asistir a un 

concierto que se prevé multitudinario”.103 

 

L’storyline de les dues notícies seria doncs, ben diferent, gairebé es podria afirmar que 

són contraris. La del diari Ara seria més o menys així: “El concert organitzat per Òmnium 

Cultural i l’ANC serà tot un èxit, les entrades ja s’han esgotat. Però no patiu, 

l’organització en posarà més a la venda”.104 I el del diari ABC, en canvi: “Els 

independentistes catalans s’entossudeixen a lluitar pel dret a decidir i tenen la intenció 

d’omplir el Camp Nou d’una cridòria explosiva catalanista. Es preveu que l’acte serà 

multitudinari, però tot i això hi haurà molta gent que decideixi quedar-se a casa en 

comptes d’assistir a un concert ple de gom a gom”.105   

 

5.2.6 Acampada per la desobediència   

Notícia 1 – El Mundo – 3/10/2014, 02.02 h106 

                                                           
102 GONZÁLEZ Fernán. La amenaza independentista catalana podría hacer caer al gobierno de Bélgica. Ok 
diario, 13 de Gener de 2016. Recuperat de http://okdiario.com/internacional/europa/2016/01/13/la-
amenaza-independentista-catalana-podria-hacer-caer-al-gobierno-de-belgica-53492 – 06/07/2016 
103 LIBERTAD DIGITAL. ¿Quién es David Jiménez, nuevo director de ‘El Mundo’?. El Mundo, 3 d’ Octubre 
de 2014. Recuperat de http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-30/quien-es-david-jimenez-
1276546900/  - 21/04/2016  
104 REDACCIÓ. 90.000 persones omplen el Camp Nou pel dret a decidir en el Concert per la Llibertat. 
CCMA, 30 de Juny de 2013. Recuperat de http://www.ccma.cat/324/90000-persones-omplen-el-Camp-
Nou-pel-dret-a-decidir-en-el-Concert-per-la-Llibertat/noticia/2143693/ - 06/07/2016 
105 EL MUNDO. Delirio independentista en el Camp Nou. El Mundo, 30 de Juny de 2013. Recuperat de 
http://paralalibertad.org/delirio-independentista-en-el-camp-nou/ - 06/07/2016 
106 OMS, Javier. Mossos y Guardia Urbana cortan en seco la acampada en favor del 9-N. El Mundo, 3 
d’Octubre de 2014, Barcelona. Recuperat de 
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/10/03/542de79e22601de6658b4572.html  - 21/04/2016 

http://www.abc.es/local-cataluna/20130425/abci-omnium-cultural-promueven-concierto-201304251327.html
http://okdiario.com/internacional/europa/2016/01/13/la-amenaza-independentista-catalana-podria-hacer-caer-al-gobierno-de-belgica-53492
http://okdiario.com/internacional/europa/2016/01/13/la-amenaza-independentista-catalana-podria-hacer-caer-al-gobierno-de-belgica-53492
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-30/quien-es-david-jimenez-1276546900/
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-04-30/quien-es-david-jimenez-1276546900/
http://www.ccma.cat/324/90000-persones-omplen-el-Camp-Nou-pel-dret-a-decidir-en-el-Concert-per-la-Llibertat/noticia/2143693/
http://www.ccma.cat/324/90000-persones-omplen-el-Camp-Nou-pel-dret-a-decidir-en-el-Concert-per-la-Llibertat/noticia/2143693/
http://paralalibertad.org/delirio-independentista-en-el-camp-nou/
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/10/03/542de79e22601de6658b4572.html
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Notícia 2 – Diari Ara – 3/10/2014, 21.05 h107  

 

La notícia de El Mundo va en la línia de les notícies de l’ABC, i sembla que informi des 

d’un prejudici negatiu cap els actes o objectes d’informació. Durant tota la notícia, el 

periodista Javier Oms no aporta cap informació sobre l’esdeveniment en sí; és a dir, 

sobre el motiu d’aquest, sobre com s’ha anat desenvolupant durant la jornada, quins 

actes s’hi han fet o quin nivell de participació ha tingut, per exemple. El redactor només 

parla dels altercats que van succeir. Vegeu el titular: “Mossos y Guardia Urbana cortan 

en seco la acampada en favor del 9-N”. En canvi, tot i que quan es va escriure la notícia 

del diari Ara ja era conegut que la policia va intervenir per aturar l’acte, no en dedica 

cap paraula. En cap moment apareix la policia en la notícia de la periodista Núria 

Orriols. El titular mateix, ja és ben diferent que el de la notícia de El Mundo: “Desobeïm 

demana que es reprenguin els preparatius pel 9-N desacatant el TC”. Com tots els diaris, 

l’Ara segueix la seva ideologia catalanista i independentista108 –, i amb aquest titular 

queda molt clar. 

 

En canvi, des de l’inici fins al final del cos de la notícia, Javier Oms, el redactor de El 

Mundo, només aporta dades que tenen a veure amb la desobediència i amb l’actuació 

de la policia contra l’esdeveniment, i fixeu-vos de quina manera ho fa: “El amago de 

acampada en la plaza Cataluña de Barcelona en favor de la consulta soberanista del 9 

de noviembre ha sido cercenado apenas cuatro horas después de comenzar por la 

Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra”. Això ho trobem a les quatre primeres línies 

de la notícia. Com es pot veure es parteix d’un enquadrament negatiu altra vegada. Ho 

demostren l’ús de paraules i framings com “amago de acampada”  o “apenas cuatro 

horas después de comenzar”, que creen metàfores cognitives en el lector de l’estil 

“acampada=desafiament al poder” o “acampada=ineficiente, tonteria”. Al cos de la 

notícia del diari Ara, en canvi, sí que es dóna molta informació sobre l’acte, que és tota 

la informació que trobem a faltar a la notícia anterior: “La plataforma de l'esquerra 

                                                           
107 ORRIOLS, Núria. Desobeïm demana que es reprenguin els preparatius pel 9-N desacatant el TC, Ara, 3 
d’Octubre de 2014, Barcelona. Recuperat de http://www.ara.cat/politica/Desobediencia-TC-consulta-9-
N-Catalunya-independencia_0_1223277890.html  - 21/04/2016  
108 VILLATORO,  Vicenç. 16/06: L’independentisme és el fill gran del catalanisme, Diari Ara, 15 de Juny de 
2016. Recuperat de http://www.ara.cat/opinio/vicenc-villatoro-independentisme-fill-gran-
catalanisme_0_1596440348.html – 06/07/2016 

http://www.elmundo.es/t/in/independencia-catalunya.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/02/542db24aca4741e2358b457d.html
http://www.ara.cat/politica/Desobediencia-TC-consulta-9-N-Catalunya-independencia_0_1223277890.html
http://www.ara.cat/politica/Desobediencia-TC-consulta-9-N-Catalunya-independencia_0_1223277890.html
http://www.ara.cat/opinio/vicenc-villatoro-independentisme-fill-gran-catalanisme_0_1596440348.html
http://www.ara.cat/opinio/vicenc-villatoro-independentisme-fill-gran-catalanisme_0_1596440348.html
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independentista, acampada des d'aquest dimecres al centre de la capital, ha demanat a 

les forces polítiques sobiranistes que reprenguin els preparatius i es desobeeixi el 

Tribunal Constitucional per fer la consulta.” D’altra banda, també s’assumeix que s’està 

desobeint al TC, i els mateixos organitzadors ho reconeixen: “Paula Morey, membre de 

la plataforma, ha explicat al diari Ara que l'objectiu del col·lectiu és "fer creure en la 

desobediència" com a eina per tirar endavant el 9-N. "Cal frenar el discurs mediàtic de 

la paciència", ha dit. "Si hem d'esperar que l'estat espanyol ens permeti alliberar-nos, 

no serem mai lliures"”. Tot i que la notícia del diari Ara és molt més neutre i compleix de 

forma més completa la funció de notícia, també juga amb les paraules i les metàfores. 

Com ja s’ha pogut veure, l’enquadrament de què parteix és positiu, i encara que en 

menor mesura que en la notícia de l’ABC, també juga amb les paraules “alliberament” i 

“lliures”. Així, s’estan creant les metàfores “Estat Espanyol=opressor, botxí” i 

“desobediència=llibertat”.109 Cosa que com veurem tot seguit, l’ABC no veu igual.   

 

Al cos de la notícia de l’ABC parla de Xavier Trias, l’alcalde de Barcelona en aquell 

moment, assenyalant que no va fer cas de la prohibició, va tolerar l’acampada si no 

s’allargava més del previst, i donant a entendre que és per això que la policia els va 

haver de foragitar de la plaça: “Pese a que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, se había 

mostrado dispuesto a tolerar la acampada si esta no se "eternizaba", ambos cuerpos 

policiales han actuado poco antes de la 1 de la madrugada por temor a que la iniciativa 

fuera permanente hasta noviembre o bien creciera a lo largo de los próximos días”. 

Quant als participants de l’acampada, hi dedica tres línies al final de la notícia: 

“Finalmente, unas cincuenta personas han acordado dormir al raso en la plaza con 

sacos y, mañana a las 13.00 horas, los organizadores de la acampada llevarán a cabo 

una rueda de prensa.” Com es pot veure, les informacions que utilitzen i la manera de 

fer-ho dels dos diaris són totalment diferents. Podríem pensar que la informació del 

diari Ara sobre l’actuació de la policia pot ser amagada volgudament per evitar donar 

mala imatge de l’esdeveniment, però a l’hora també s’ha de pensar que podrien haver 

victimitzat el col·lectiu utilitzant a favor seu la informació, i no s’ha fet; una altra mostra 

de que el diari Ara, tot i ser afí ideològicament a l’independentisme i al catalanisme, 

                                                           
109 COTARELO, Ramón. La rebel·lia quotidiana. El Món, 13 de Febrer de 2016, Recuperat de 
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mostra major rigor i neutralitat a l’hora d’informar. En aquest cas, l’storyline que 

dibuixen les dues notícies, i que, recordem, és aquella informació que s’interioritza al 

subconscient dels lectors110, són diferents. El diari Ara creu que “un grup de ciutadans 

organitza de manera pacífica una acampada per reivindicar-se i reclamar el seu dret a 

decidir tot desobeint el TC, que juntament amb l’Estat Espanyol, els oprimeix i els nega 

la llibertat”.111En canvi, per tot allò que s’ha vist a la notícia del l’ ABC, el diari opina que 

“l’esdeveniment organitzat - tot i la negativa del TC i el Govern Central - de l’acampada 

fallida va durar només quatre hores, i desseguida va ser desmantellada per la policia tot 

i que Xavier Trias, l’alcalde de Barcelona, ho va permetre desobeint també el Govern 

Central”. Una vegada més, cada diari enfoca els objectes informatius adaptant-los 

sempre a la seva ideologia, o el que és el mateix, a la seva forma de veure i entendre la 

realitat.112 A la vegada també s’ha vist que al mateix temps que es fa això, es pot 

elaborar una informació amb un nivell, encara que sigui mínim, de rigor i contrast 

informatiu. Ara bé, combinar aquestes dues coses no és la millor manera de fer que una 

notícia faci la funció que li pertoca. 

 

6. Conclusions  

 

Tal com s’ha pogut veure en l’anàlisi del discurs de les notícies a l’apartat anterior, els 

mitjans acostumen a perpetuar la seva ideologia, no pas a informar amb una intenció de 

màxima objectivitat. En aquest sentit, no s’està donant als ciutadans informació neta, 

amb els mínims prejudicis, per tal que aquests puguin fer el seu propi anàlisi de la 

realitat – ajudant-se amb les dades i informacions que el diari li acosta – i n’emetin el 

seu propi judici. Aquest és el motiu pel qual la informació, el periodisme, es considera 

un dret del ciutadà, i no se li està donant. Així doncs, la hipòtesi principal de l’estudi 

quedaria demostrada: degut a que cada mitjà, amb major o amb menor mesura, “diu la 

seva” sobre la realitat i en fa un anàlisi segons els seus interessos, hi ha una 
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desinformació i fins i tot una infoxicació en la premsa al voltant del tema de la 

independència de Catalunya.  

 

S’ha pogut veure quins han estat els marcs triomfadors a Catalunya i Espanya, ara bé, la 

línia no és tan clara. D’entrada podria semblar que la dialèctica està únicament entre 

Catalunya i Espanya, però no és del tot així. Encara que la dialèctica més evident està 

entre els mitjans de procedència catalana, i els que es troben a la resta d’Espanya, 

també existeix una dialèctica entre els catalans, així com entre la resta d’espanyols. El 

diari La Vanguardia, per exemple, que té la seu a Barcelona, no s’ha mostrat en els seus 

articles massa afí a l’independentisme. Com ja s’ha dit en algun moment de l’estudi, 

sembla certament que viure a Catalunya no és motiu de ser independentista, de la 

mateixa manera que viure a qualsevol altre lloc d’Espanya no et converteix en un 

contrari a la independència. Això també val quan ens referim a la llengua materna.113 Un 

nombre de catalans no estan a favor de la independència, i això s’ha pogut veure 

reflectit als mitjans de comunicació. D’aquesta manera s’ha de dir que no hi ha marcs 

triomfadors a Catalunya i a Espanya, sinó que els marcs es divideixen en dos grups, i allò 

que els defineix és estar a favor o en contra de la independència. Aquesta dada no ha 

de sobtar si es té en compte que els marcs i les metàfores conceptuals serveixen per 

això, per emmarcar les idees que es tenen sobre les coses, fent-ho de tal manera que 

aquestes idees es justifiquin a partir dels marcs, siguin objectius amb la realitat dels fets 

informatius, o no. No s’ha d’oblidar que molts mitjans convencionals públics són 

subvencionats pel Govern, és a dir, pels partits polítics. Partint d’aquesta afirmació – 

que ha estat demostrada a l’anàlisi discursiu de l’estudi – és lícit afirmar també que els 

partits polítics en sí mateixos, i també els mitjans de comunicació que els perpetuen, 

actuen com a think-tanks.  

 

“Think-tank és un terme d’origen nord-americà que significa 

laboratori o tanc d’idees. Des de la dècada de 1950, s’utilitza 
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per definir les organitzacions que intervenen en el procés polític 

mitjançant la producció de coneixements, la difusió de valors o 

l’anàlisi dels sistemes polítics i de les intervencions públiques. 

L’origen d’aquest terme el trobem en l’àmbit militar. Durant la 

Segona Guerra Mundial (1939-1945), s’anomena think-tank al 

recinte tancat i segur en el qual els científics i militars es 

reuneixen per debatre l’estratègia política. Així, la gènesi 

d’aquesta expressió posa l’accent en el context òptim per a la 

generació d’idees, estratègies i propostes”.114  

 

Ja s’ha vist que els diferents relats – stories – complien la funció de reproduir les 

principals ideologies dels ciutadans, copsar així la seva atenció, per després explicar-los 

la seva pròpia narració dels fets i així, la interioritzin. Si un lector encara no sabia on 

posicionar-se, el mitjà l’atrapa, en el sentit que aconsegueix que aquest lector perpetuï 

la seva ideologia.115 Es pot veure com els temes recurrents a la premsa són aquells que 

s’utilitzen per crear els relats amb coherència, per tal que puguin ser creguts pels 

lectors. Entre els més recurrents està la Llengua i la Cultura catalanes i 

l’autodeterminació pel dret a decidir, molt defensada pel diari Ara; la denúncia de la 

situació econòmica injusta de Catalunya, d’una banda, i de l’altre, els que diuen que 

l’economia anirà a pitjor si Catalunya esdevé independent, com fa el Cercle d’economia: 

 

‘El Círculo de Empresarios, la asociación a la que pertenecen 

importantes empresas y bancos de España, ha publicado una 

declaración oficial sobre Cataluña en la que advierte de "gravísimos 

daños" en caso de secesión y llama a los catalanes a votar en 

contra de la ruptura en una inusual apelación directa empresarial 

en una campaña política.  
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"Apelamos al buen sentido de la ciudadanía catalana (...) para que 

evite con su voto emprender un camino de difícil retorno, pues 

rompería lazos sociales y relaciones económicas."’116 

 

La qüestió econòmica, o el que és el mateix, la viabilitat econòmica d’un hipotètic Estat 

Català ha estat, potser, el tema més recurrent al voltant de la independència de 

Catalunya, ja que s’han trobat fins i tot treballs de fi de carrera que parlaven 

concretament d’això, i que són actuals.117 Com ja s’ha dit en algun moment, el fet que 

existeixin articles, blogs, treballs i conferències sobre el procés que vinguin dels 

ciutadans, de persones independents de tot el sistema institucional, demostra que 

realment els ciutadans no deixen de fer-se preguntes sobre la independència de 

Catalunya, i que per tant, la desinformació i/o a infoxicació és vigent a Espanya.118 

Un altre tema que ha estat utilitzat amb aquests fins ha estat el de la Constitució 

Espanyola, la cohesió socials i la solidaritat amb Espanya. S’ha acusat moltes vegades a 

Catalunya – tal com es pot veure en les notícies analitzades – que no era solidària amb 

Espanya, que estava espatllant la seva cohesió i que, amb tot, estava traint la 

Constitució Espanyola que tothom ha de respectar. El que sempre ha contestat 

Catalunya, és que la situació econòmica de la comunitat autònoma és molt injusta, un 

altre tema recurrent. Ara bé, si s’analitza la dialèctica a fons, és cert que es salten la 

Constitució per moltes altres coses (sobretot els drets dels ciutadans) i sembla que no 

s’alarmen; però bé, això aniria en un altre ordre de coses, tot i que també és una 

objecció que fan els acusats de no respectar la Constitució de 78.119 I el tema més 

recurrent que ha servit per posar la por al cos dels qui defensen la independència, ha 

estat dir que si Catalunya esdevenia independent, el més probable és que hagués de 

sortir de la Unió Europea.  
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6.1 Mitjans independents 

 

Tot això succeeix fins i tot en els diaris independents. Es va apuntar al llarg de l’estudi 

que s’analitzaria també si els diaris independents – com Nació Digital i  Vilaweb, 

normalment digitals i sense costos – degut a no tenir cap pressió institucional, 

informaven de manera més correcta i rigorosa. Això ha estat així només en una qüestió. 

La crítica a les informacions que altres diaris donaven a conèixer, de quina manera ho 

feien i quines altres dades i fets informatius no esmentaven o publicaven: “Dues de les 

principals capçaleres de la premsa de Madrid, els diaris ABC i La Razón, no informen en 

les seves edicions digitals de la manifestació més gran de la història de Catalunya.”120 

Aquest és el cas del diari català Nació Digital: 
  

 

‘En canvi, un dels referents digitals de l'esquerra espanyola com 

és elplural.com, ni esmenta la manifestació, com tampoc no ho 

fan Periodista Digital o El Confidencial Digital, més pròxims al 

PP, ni tampoc Alerta Digital i Minuto Digital, d'ultradreta. 

Aquest darrer sí que destaca, però, la participació de PxC a 

l'homenatge a Rafel Casanova: "PxC, más separatista que nunca 

durante la Diada: "Casanova defendió Catalunya frente al 

centralismo borbónico"’.121 

 

Sembla, doncs, que els diaris independents, tot i no rebre cap mena de pressió 

institucional, continuen deixant-se endur per la seva ideologia en comptes de buscar la 

màxima objectivitat. Tant el diari Nació Digital com el diari Vilaweb es declaren tots dos 

catalans, afins al catalanisme i a la independència de Catalunya, i això es pot veure en la 
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seva manera d’informar. Sí que són potser més crítics en relació a com informa la 

premsa de tot el país122, però això no significa que ho siguin amb el procés sobiranista 

que està vivint Catalunya, i que ells recolzen. Si ens fixem en alguns dels titulars, 

aquesta afinitat amb el procés de Catalunya és notable: “Milió i mig d’independentistes. 

La manifestació col·lapsa el centre de Barcelona amb la més gran marea sobiranista”123, 

o bé “Llanos de Luna rebaixa l'assistència a 600.000. La delegació del govern espanyol 

es desmarca de la dada conjunta d'Interior i la Guàrdia Urbana124”, de Vilaweb.  

 

6.2 Màxima audiència, màxima aprovació 

 

Tenint en compte tot això, es pot veure que l’altra part de la hipòtesi principal també ha 

estat demostrada: els partits i els mitjans de comunicació que els corroboren no 

busquen la veritat, el rigor, ni la màxima objectivitat possible. Busquen la màxima 

audiència i la màxima aprovació de les persones. Això es demostra fixant-se en les 

informacions explícites i implícites dels mitjans,  en com expressen les dades, i en 

quines d’aquestes mostren i quines altres prefereixen amagar. Així doncs, ens trobem 

coses que sobten, com per exemple que La Sexta i La Razón pertanyen al mateix grup 

mediàtic (Grup Planeta)125, o amb denúncies de periodistes contra les manipulacions 
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dels diari on treballen.126 127 Una dada important aquí és que, a més, els mateixos 

periodistes, es valoren a sí mateixos amb un 4,3 quan se’ls pregunta pel rigor, 

objectivitat i independència que els permet tenir el diari on treballen.128 
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http://www.catalonia.info/actualitat/proces-sobiranista/
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Cronologia-proces-nou-Estat-dEuropa_0_321617864.html
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Cronologia-proces-nou-Estat-dEuropa_0_321617864.html
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2016-01-29/los-periodistas-publicos-de-cataluna-denuncia-el-control-politico-de-los-medios_1143146/
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2016-01-29/los-periodistas-publicos-de-cataluna-denuncia-el-control-politico-de-los-medios_1143146/
http://www.infolibre.es/noticias/el_ojo_publico/2015/10/29/la_federacion_periodistas_europeos_denuncia_falta_imparcialidad_rtve_39965_1701.html
http://www.infolibre.es/noticias/el_ojo_publico/2015/10/29/la_federacion_periodistas_europeos_denuncia_falta_imparcialidad_rtve_39965_1701.html
http://www.silviaalbert.com/comunicacionincompany/los-periodistas-valoran-su-independencia-en-un-43-sobre-10/
http://www.silviaalbert.com/comunicacionincompany/los-periodistas-valoran-su-independencia-en-un-43-sobre-10/
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https://www.udg.edu/Portals/3/ElProcesaDebat/ProgramaElProcesaDebat.pdf  

 

- Canal UdG on hi ha tots els vídeos: 
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http://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/12524/15307
http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/11778
https://www.udg.edu/Portals/3/ElProcesaDebat/ProgramaElProcesaDebat.pdf
http://original.livestream.com/canaludg/video?clipId=pla_b5ef265f-6e82-4eae-a839-22f3bdea3be0&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://original.livestream.com/canaludg/video?clipId=pla_b5ef265f-6e82-4eae-a839-22f3bdea3be0&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
http://dubtessobrelaindependencia.blogspot.com.es/2015/03/com-seria-el-pressupost-duna-catalunya.html
http://dubtessobrelaindependencia.blogspot.com.es/2015/03/com-seria-el-pressupost-duna-catalunya.html
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https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/22214/TFM_AlbertMercade.pdf?sequence=1%20
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/09/catalunya/1447062560_615293.html
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8. Annexos  

8.1 Llistat de llibres sobre el procés sobiranista a Catalunya  

Cap a la independència, anàlisi 

 Els últims 100 metres. El full de ruta per guanyar la República Catalana. Quim 

Torra (Angle Editorial) 

 Delenda est Hispania d’Albert Pont (Viena) 

 Pensar, dialogar i fer en una Catalunya millor de J. M. Terricabras i Teresa Pous 

(Ara Llibres) 

 El dia de la llibertat: com serà la Catalunya independent? Josep-Lluís Carod-

Rovira, Hèctor López Bofill, Vicent Partal, Josep-Maria Terricabras, Elisenda 

Paluzie, Muriel Casals, Josep Gifreu, Costa-Pau Manuel i Lluís Simon (Llibres del 

Segle) 

 Podem!: Les claus de la viabilitat econòmica de Catalunya independent Elisenda 

Paluzie (Rosa dels vents) 

 Què en penses, Europa? Els experts europeus parlen sobre la independència de 

Catalunya. Krystyna Schreiber (Angle Editorial) 

Cap a la independència, divulgació 

 100 motius per ser independentista Roger Buch (Cossetània) 

 1001 curiositats de la independència de Catalunya Ana Riera (Robin Book) 

 Full de ruta. 140 preguntes sobre la independència Patrícia Gabancho (la 

Mansarda) 

 La fam i l’orgull. Un país que s’ha aixecat Muriel Casals (Ara llibres) 

 Per què sí a la independència? Conversa entre Muriel Casal i Carme Forcadell 

(Deu i onze edicions) 

Espanya, un llast 

 Espanya, un pes feixuc, Francesc Cabana (Pòrtic) 

http://www.angleeditorial.com/els-ultims-100-metres-644
http://www.vilaweb.cat/noticia/4058117/20121124/video-presentacio-delenda-est-hispania-lespai-vilaweb-integra.html
http://www.arallibres.cat/cont/cataleg/cataleg_araLlibres_fitxa_cat.php?idField=571&table=catalogo
http://www.llibresdelsegle.com/no-ficci%C3%B3-qu%C3%A8-us-dir%C3%A9/
http://www.racocatala.cat/llibre/34473/podem-claus-viabilitat-economica-catalunya-independent
http://www.angleeditorial.com/que-en-penses-europa-628
http://www.angleeditorial.com/que-en-penses-europa-628
http://www.cossetania.com/100-motius-per-ser-independentista-1715
http://www.robinbook.com/libro/detalle/id/2023
http://lamansardaeditorial.com/content/full-de-ruta
http://www.arallibres.cat/cont/cataleg/cataleg_araLlibres_fitxa_cat.php?idField=567&table=catalogo&PHPSESSID=726083637cae77e6d92861ceb9419025
https://www.facebook.com/deuionze
http://www.grup62.cat/ca/llibre/espanya-un-pes-feixuc_21701.htmlhttp:/www.grup62.cat/ca/llibre/espanya-un-pes-feixuc_21701.html
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 Catalunya. A la independència per la butxaca Alfons Durán-Pich (Angle) 

 L’invent de l’espanyolitat de Lluís Garcia i Imma Grande (Fundació Catalunya 

Estat) 

 Espanya no té remei de Pere Sampol (Documenta Balear 

 Guerra bruta i discurs de la por de Eugeni Casanova (Pagès editors) 

Cap a la independència, l’òptica política 

 Anatomia d’una ruptura. Espanya, Catalunya, 1975-2014 de Xavier Diez (El jonc) 

 Podem ser independents? Joan Ridao (la Magrana) 

 Como amigos / La independencia de Cataluña interesa a los españoles, Alferd 

Bosch (Galaxia Gutenberg) 

 Som una nació europea (i una carpeta incòmoda) Raül Romeva (Rosa dels vents) 

 Determinació de Catalunya: Projecte Nacional i Globalització: El poder de la 

voluntat. Imma Tueblla i Eduard Vinyamata (Rúbrica editorial) 

Cap a la independència, l’òptica periodística 

 Catalunya sense Espanya? Joan Tapia (Pòrtic) 

 El tigre sobiranista Jordi Mercader (Pòrtic) 

 A un pam de la independència, Vicent Partal (la Magrana) 

 El dia que Catalunya va dir prou Pere Martí (Columna) 

 Crònica d’un trencament Tian Riba  (la Mansarda) 

 Revoltats Justo Molinero i Oriol Junqueras (Ara Llibres) 

Cap a la independència, una aproximació històrica 

 Cap a la llibertat Jaume Sobrequés (Base) 

 Història de Catalunya al revés de Jordi Creus i Francesc Ribera (Ara Llibres) 

 Crònica del catalanisme. De l’autonomia a l’ independència. Antoni Segura 

(Angle Editorial) 

 El desafiament català Jaume Guillamet (L’Avenç) 

 L’independentisme armat a la Catalunya recent David Bassa (Malhivern) 

Cap a la independència, més aproximacions 

 Estat nou? Escola nova! Propostes per salvar i estendre l’ús del català de Joan 

Pere Le Bihan (Edicions de 1984) 

 Ser independentista no és pecat Hilari Raguer (Claret) 

 99 coses que hem d’aniquilar si volem ser independents Jair Domínguez (Ara 

Llibres) 

 Decidir. Un exercici de legitimitat democràtica Damià del Clot i Josep M. 

Noales (Viena) 

http://www.angleeditorial.com/catalunya-a-la-independencia-per-la-butxaca-211
http://www.fundaciocatalunyaestat.cat/2012/11/09/nou-llibre-l%E2%80%99invent-de-l%E2%80%99espanyolitat/
http://www.documentabalear.cat/cataleg.php?id=466
http://www.pageseditors.cat/CAT/llibre_milenio2.asp?idf=&id=2&id_llibre=1995
http://www.eljonc.com/baix_ctlgMuix_ruptura.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4053266/20121107/podem-independents-demana-joan-ridao.html
http://www.galaxiagutenberg.com/libros/como-amigos.aspx
http://www.alibri.es/som-una-nacio-europea-i-una-carpeta-incomoda-602531
http://www.rubricaeditorial.cat/determinacio-de-catalunya/
http://www.rubricaeditorial.cat/determinacio-de-catalunya/
http://www.grup62.cat/llibre-catalunya-sense-espanya-189428.html
http://www.grup62.cat/llibre-el-tigre-sobiranista-192449.html
http://www.magrana.cat/a-un-pam-de-la-independencia_vicent-partal_libro-OMAC315-ct.html
http://www.columnaedicions.cat/ca/llibre/el-dia-que-catalunya-va-dir-prou_22967.html
http://lamansarda.cat/llibres/9-11-2014-cr%C3%B2nica-dun-trencament
http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/6/773/revoltats
http://www.vilaweb.cat/noticia/4099968/20130329/jaume-sobreques-espanya-res-historia-ho-demostra.html
http://www.arallibres.cat/cont/cataleg/cataleg_araLlibres_fitxa_cat.php?idField=595&table=catalogo
http://www.angleeditorial.com/cronica-del-catalanisme-448
http://www.lavenc.cat/index.php?/cat/Els-Llibres-de-L-Avenc/Serie-Assaig/El-desafiament-catala
http://www.racocatala.cat/llibre/12367/lindependentisme-armat-catalunya-recent-malhivern-david-bassa
http://www.edicions1984.cat/contenidos.cfm?cod=detallecatalogo&sugerencia=novetats&grupopag=1&tipopag=contenido&codigo=978-84-15835-42-4
http://www.vilaweb.cat/noticia/4059994/20121129/hilari-raguer-psicostetica-catalans-tenim-sindrome-gos-apallissat.html
http://www.arallibres.cat/cont/cataleg/cataleg_araLlibres_fitxa_cat.php?idField=598&table=catalogo
http://www.vienaeditorial.com/mostrarllibre.asp?ididioma=1&idllibre=881
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 Asfixiant llengua, Roger Buch (Angle) 

 Espanya de merda. Albert Pla (Ara llibres) 

La independència escenari de ficcions 

 Hem guanyat / Hem perdut. Victòria o derrota de Catalunya de Marc Gafarot i 

Antoni Abat (Llibres de l’Índex) 

 Tres en ratlla política ficció novel·lada de Santi Baró (Rosa dels vents) 

 22 contes a la vora de la independència Diversos autors (Voliana Edicions) 

 Un país en joc: Futbol, política, espionatge i independència a la Catalunya de 

l’any 2020. Albert Gener. (Ed. Amazon) 

 Infidels a la pàtria. Sàtira desenfrenada sobre l’amor, els polítics i la 

independència. Jordi Panyella (Capital Books) 

Cap a la independència, en imatges 

 El llibre de les marevelles. Víctor Colomer (Tempore) 

 Tres dies que van canviar el país Carles Salmurri (Columna) 

 10/07/10. Jo hi vaig ser Diversos autors (Ara Llibres) 

 Hem fet història més d’un autor i pròleg de Jordi Basté (Ara llibres) 

 Fem Via ANC (La Mansarda) 

I un be negre… 

 Viatge a la Via Catalana de Toni Strubell i Narcís Franquesa (Pagès editors) 

 Botifarra de pagès Ramon Solsona (Pòrtic) 

 El bon independentista de Pau Farràs (Robinbook) 

 La gran fàbrica d’independentistes  (Angle) 

 Cataconya de David Duran descarrega’l des d’aquí 

Fa tres-cents anys que dura 

 Victus Albert Sánchez Piñol, traducció de Xavier Pàmies (la Campana) 

 Bon cop de falç!  Ramon Gasch i Andreu González (Columna) 

 Defensors de la terra Ramon Gasch i Andreu González  (Columna) 

 Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714 Albert Garcia Espuche (Empúries) 

 Les dones de 1714 Patricia Gabancho (Columna) 

 Barcelona 1714 Testimonis d’una ciutat assetjada. Edició de Xavier González 

Toran (Angle) 

En altres idiomes 

 What’s up with Catalonia editat per Liz Castro (Catalonia Press) 

http://www.angleeditorial.com/asfixiant-la-llengua-468
http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/1/861/espanya-de-merda
http://www.llibresindex.com/index.php/novetats/28-novetats/124-2015-03-11-09-20-58.html
http://www.megustaleer.com/ficha/L388576/tres-en-ratlla
http://www.voliana.cat/products/22-contes-a-la-vora-de-la-independencia
http://www.amazon.es/pa%C3%ADs-joc-espionatge-independ%C3%A8ncia-novel%C2%B7-ebook/dp/B01A7BH8PQ
http://www.amazon.es/pa%C3%ADs-joc-espionatge-independ%C3%A8ncia-novel%C2%B7-ebook/dp/B01A7BH8PQ
http://capitalbooks.cat/infidels-a-la-patria-94042
http://capitalbooks.cat/infidels-a-la-patria-94042
http://www.puntdellibre.com/cat/libro/llibre-de-les-meravelles-el_293624
http://www.columnaedicions.cat/ca/llibre/tres-dies-que-van-canviar-el-pais_22590.html
http://www.arallibres.cat/cont/cataleg/cataleg_araLlibres_fitxa_cat.php?idField=418&table=catalogo&PHPSESSID=94dbfbaed921679e5659b754524c5cfd
http://www.assemblea.cat/?q=node/2695
http://lamansarda.cat/llibres/fem
http://www.pageseditors.cat/CAT/llibre_milenio2.asp?id=44&id_llibre=2129
http://www.grup62.cat/ca/llibre/botifarra-de-pages_23371.html
http://www.robinbook.com/libro/detalle/id/2108
http://www.angleeditorial.com/la-gran-fabrica-independentistes-474
http://cataconya.wordpress.com/
http://cataconya.wordpress.com/descarregal/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4102627/20130407/victus-catala-arrenca-molta-forca.html
http://www.grup62.cat/llibre-bon-cop-de-falc-95938.html
http://www.grup62.cat/llibre-defensors-de-la-terra-97969.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4179980/20140319/setge-1714-valencians.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4177749/20140308/gabancho-dones-historia-veu-ningu.html
http://www.angleeditorial.com/barcelona-1714-470
https://vocxi.assemblea.cat/2013/03/12/el-llibre-whats-up-with-catalonia-ja-es-a-la-venda/
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 Como amigos. La independencia de Cataluña interesa a los españoles Alfred 

Bosch (Galaxia Gutenberg) 

 Cuándo se jodió lo nuestro. Arturo Sant Agustín (Península) 

 Escucha Sefarad d’Albert Pont (Ediciones invisibles) 

 Súmate. cuando todos contamos Núria Clotet i Jordi Fexas (La Campana)129 

 

8.2 Glossari  

8.2.1  Conceptes lingüístics i comunicatius 

Lobby / Lobbying: “Un lobby o grup de pressió és un col·lectiu més o menys organitzat 

que, amb estratègies diverses, intenta influir en administracions públiques, governs i 

parlamentaris per tal que, quan prenen decisions, ho facin afavorint els seus propis 

interessos o els d'aquells que representen. Els lobbies no solen participar directament 

en política (i per això no solen formar el seu propi partit polític), però sí que procuren 

guanyar-se la complicitat d'algun grup polític que pugui acabar acceptant o defensant 

els objectius del grup de pressió. L'acció es denomina «fer lobby» o, de manera més 

abstracta, «lobbying».” 

Think-Tanks: “Un think-tank és una institució investigadora o qualsevol altre tipus 

d'organització que ofereix consells i idees sobre assumptes de política, comerç i 

interessos militars. Sovint estan relacionats amb laboratoris militars, empreses privades, 

institucions acadèmiques... Normalment aquest terme es refereix específicament a 

organitzacions on uns quants teòrics i intel·lectuals pluridisciplinaris elaboren anàlisis o 

recomanacions polítiques. El nom prové de l'anglès, per l'abundància d'aquestes 

institucions als Estats Units, i significa dipòsit d'idees. 

Els think-tanks tenen estatus legal d'institució privada (sovint sota la forma 

de fundació no comercial) i defensen diverses idees. Els seus treballs solen tenir un pes 

important a la política, particularment a la dels Estats Units.” 

 

Enquadrament o framing:  “El framing (emmarcament o enquadrament) és una teoria 

de les ciències socials que en els darrers anys ha tingut una forta repercussió en 

les ciències de la comunicació i les ciències polítiques i que, en resum, postula que la 
                                                           
129 ANC (2012). Aquesta és la galàxia de llibres independentistes, 16 d’Abril de 2016. Recuperat de 
https://vocxi.assemblea.cat/  - 19/04/2016 

http://www.galaxiagutenberg.com/libros/como-amigos.aspx
http://www.planetadelibros.com/cuando-se-jodio-lo-nuestro-libro-118123.html
http://xdbncat.cat/escucha-sefarad-c2x13121839
http://www.punxes.es/SUMATE-ISBN-978-84-941928-9-0-CODIGO-045,000363
https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_pol%C3%ADtic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comer%C3%A7
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A8rcit
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A8rcit
https://ca.wikipedia.org/wiki/Empreses
https://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units_d%27Am%C3%A8rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_(dret)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_dels_Estats_Units
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A8ncies_socials
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A8ncies_de_la_comunicaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A8ncies_pol%C3%ADtiques
https://vocxi.assemblea.cat/
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forma en com s'expliquen els conflictes i les temàtiques als mitjans de comunicació i 

discursos públics té una gran influència en com són entesos per l'opinió pública. 

[...] Un dels autors que més ha popularitzat aquest terme és George Lakoff, qui des de 

la lingüística, ha estudiat intensament els discursos polítics del Partit Demòcrata i 

el Partit Republicà dels Estats Units. A l'Estat Espanyol, el framing -com a teoria i 

mètode d'anàlisi- creix de manera important en l'àmbit de la recerca en comunicació 

social, mentre que a Catalunya diversos autors l'han començat a usar per analitzar des 

de les notícies al voltant dels productes modificats genèticament, fins a l'impacte de la 

indústria petroquímica.” 

 

Marcs conceptuals: “Desde la perspectiva de este autor, el marco constituye una 

construcción del mundo más estable que activamos con las estructuras discursivas. Ya 

no estaríamos hablando de una guía para interpretar las actividades comunicativas 

concretas, como en Goffman, sino que para Lakoff un marco constituye la manera como 

vemos el mundo, lo cual puede incluir a su vez creencias, ideologías, e incluso principios 

éticos y morales: “Framing is about getting language that fits your world view. It is not 

just language. The ideas are primary –and the language carries those ideas, evokes 

those ideas” (Lakoff 2004: XV). Con esta explicación, Lakoff indica que, además del 

significado asociado a las construcciones lingüísticas, el lenguaje puede evocar o activar 

ideas que se refieren a la perspectiva o a la manera de ver una determinada realidad 

por parte del hablante o actor social que enuncia algo. Por tanto, el lenguaje no solo 

activa significado, sino también un marco cognitivo concreto de interpretación.”130 

 

Lingüística cognitiva: “La lingüística cognitiva és un moviment teòric dins de 

la lingüística i una branca de la ciència cognitiva. A grans trets, postula que el llenguatge 

és un aspecte de la cognició humana que fa ús dels mecanismes cognitius generals, per 

la qual cosa s'oposa a l'altre gran moviment metal·lista de la lingüística, 

el generativisme, que postula que el llenguatge és un component cognitiu autònom. Les 

altres dues hipòtesis principals de la lingüística cognitiva són que la gramàtica implica 
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sempre una conceptualització i que el coneixement del llenguatge sorgeix del seu propi 

ús.”  

  

Stories / Storytelling: Com diu Salmon, és “l’art de crear històries” amb la intenció que 

aquestes afectin a l’ésser humà a través de les seves estructures mentals inconscients.  

  

Spin doctors: “En relaciones públicas, spin es una forma de propaganda, utilizada a 

través de la provisión de una interpretación de un evento o campaña que consiga 

persuadir a la opinión pública en favor o en contra de una cierta organización o figura 

pública. Así un "Spin Doctor" sería una entidad encargada de la orquestación de esta 

propaganda. 

Mientras las relaciones públicas tradicionales descansaban en la presentación creativa 

de los hechos, el spin implica tácticas manipulativas, ingeniosas, que pretenden 

manipular y potenciar una opción y la contraria.  

Los políticos suelen ser acusados por sus oponentes de proclamar su honestidad y 

buscar la verdad usando tácticas de spin para manipular a la opinión pública.” 

 

Màrqueting (polític):  “Conjunt de tècniques destinades a planificar un procés de 

comercialització, per tal de millorar la distribució i la venda de productes i de 

serveis.”131 

 

Desinformació (política): “La desinformación, también llamada manipulación 

informativa o manipulación mediática,  es la acción y efecto de procurar en los sujetos 

el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento 

de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea 

desinformar. Habitualmente se da en los medios de comunicación, pero estos no son 

los únicos medios por los cuales se puede dar una desinformación. Puede darse en 

países o sectas religiosas que tienen lecturas prohibidas, gobiernos que no aceptan 

medios de oposición o extranjeros, naciones en guerra que ocultan información.” 
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Metàfora conceptual: “George Lakoff desenvolupà la teoria de la metàfora conceptual 

en col·laboració amb el filòsof Mark Johnson i el científic cognitiu Mark Turner. Parteix 

de la hipòtesi que la metàfora no és només una figura literària, sinó un mecanisme 

cognitiu que s'utilitza per a processar informació abstracta a partir de conceptes més 

concrets, simples o familiars. La metàfora -i també la metonímia- impregnen l'ús 

quotidià del llenguatge. També l'ha estès a l'anàlisi del discurs i, en especial, a temes 

amb implicacions sociològiques o polítiques. Des d'aquesta visió, l'estructura conceptual 

s'organitza mitjançant correspondències (en anglès, mappings) entre dominis 

conceptuals. Algunes d'aquestes correspondències es fonamenten en experiències pre-

conceptuals entranyades (anomenades esquemes d'imatge), mentre que d'altres, a 

partir d'aquestes experiències, construeixen estructures conceptuals més complexes.” 

  

Demagògia: “La demagògia (en grec δημαγωγία`, "poble" + "conduir"), segons el 

concepte d'Aristòtil és una forma impura de govern democràtic que consisteix a exercir 

el poder aprofitant-se de les masses indisciplinades. Avui en dia es considera una 

estratègia política que consisteix a apel·lar a emocions (sentiments, amors, odis, pors, 

desitjos) per tal d'aconseguir el suport popular, sovint mitjançant l'ús de la retòrica i 

la propaganda. També es pot considerar com un tipus pervers d'oratòria, que permet 

atreure cap als propis interessos les opinions dels altres utilitzant fal·làcies o arguments 

aparentment vàlids que després d'una anàlisi de les circumstàncies, poden resultar 

invàlids o simplistes.”  

 

8.2.3 Conceptes polítics  

El Tribunal Constitucional (TC): El Tribunal Constitucional d'Espanya o TC és un òrgan 

col·legiat constitucional espanyol la funció del qual és la de ser l'intèrpret suprem de la 

Constitució. Està regulat en l'actualment vigent Constitució Espanyola de 1978 , en el 

Títol IX, en els articles del 159 al 165, així com en la Llei Orgànica del Tribunal 

Constitucional que desenvolupa i dóna sortida a la reglamentació de l'òrgan. Té la seva 

seu a Madrid. El Tribunal Constitucional, com a intèrpret suprem que és de la 

Constitució, és independent dels altres òrgans constitucionals i està sotmès només a la 

Constitució i a la seva Llei Orgànica. A més, és únic en el seu ordre i estén la seva 
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jurisdicció a tot el territori de l'Estat espanyol. D'altra banda, és una institució que, com 

els seus magistrats, no forma part del poder judicial.  

 

Estatut: Regla que té força de llei per el govern d’un cos, d’un col·lectiu. L’estatut dels 

treballadors. Els estatuts d’una societat, d’una acadèmia.132 

Estatut d’autonomia: Marc legal d’autogovern de comunitats nacionals o regionals que 

formen part d’un estat.133 

Full de ruta: Un full de ruta és un pla que estableix a grans trets la seqüència de pasos a 

seguir per arribar a un determinat objectiu. S’hi especifica temps i recursos necessaris. 

Pot entendre’s com un pla d’acció general i a llarg termini, que apropa els objectius 

estratègics a objectius més tangibles. Està format per petits plans d’acció més concrets. 

Governs i institucions de gran nivell utilitzen aquest conceptes per les estratègies de 

desenvolupament sectorials.  

Investidura / Investir: A Espanya, la investidura parlamentària és l’acte parlamentari en 

virtut del qual el Parlament reconeix y accepta un nou president del Govern. Segons la 

Constitució Española de 1978, el candidat a president és designat pel Rei, després de 

consultar als grups polítics presents en el Congrés de Diputats, que és la càmera baixa 

de la Corts Generals. La investidura està regulada a l’Article 99 de la Constitució. Posar 

en possessió d’un poder, d’una autoritat.134 

Concert econòmic: El concert econòmic és un instrument jurídic que regula les relacions 

tributàries i financeres entre l'Administració General de l'Estat d'Espanya i la Comunitat 

Autònoma del País Basc. El Concert Econòmic té el seu origen en la necessitat d'arbitrar 

algun sistema pel qual el País Basc (Àlaba, Guipúscoa i Biscaia) paguessin els impostos a 

l'Estat després de l'aprovació de la Llei de 21 de juliol de 1876, que obligava al fet que 

els ciutadans d'aquestes províncies paguessin impostos a l'Estat segons les seves 

possibilitats. 
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC): El Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC) és l'òrgan jurisdiccional que culmina l'organització judicial a Catalunya. 

Aquest organisme està previst als articles 152 de la Constitució Espanyola, el 95 de 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i també als articles 70 a 79 de la Llei Orgànica del 

Poder Judicial, mentre que les seves competències, composició, organització i 

funcionament són definides al títol III, capítol I de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El 

Tribunal Superior de Justícia és un òrgan jurisdiccional col·legiat i la màxima autoritat 

judicial en matèria de dret autonòmic. Té la seu a Barcelona.  

Referèndum: Votació de tots els ciutadans per a pronunciar-se sobre una qüestió o per 

a donar suport a una persona o a una mesura política. La Constitució va ser aprovada 

per referèndum. El canvi de sistema electoral hauria de ser sotmès a referèndum.135 

Constitució: Conjunt de normes jurídiques fonamentals d’un estat, aprovat pel poble, 

que estableix els drets i els deures dels ciutadans i determina la forma de govern, les 

funcions i la composició de les institucions i les relacions que mantenen entre elles. La 

Constitució de l’any 1978. Violar la Constitució.136 

Majoria silenciosa: La majoria silenciosa és un terme utilitzat per referir-se a una gran 

majoria de gent sense especificar d'un país o grup que no expressa la seva opinió de 

forma pública. El terme fou popularitzat pel president estatunidenc Richard Nixon per 

reivindicar que tenia el suport de la gran massa del país que no participava activament 

en les protestes contra la seva política d'intervenció militar al Vietnam. El 3 de 

novembre de 1969 en un dels discursos presidencials més famosos de tots els temps, 

conegut per la historiografia americana com Nixon's 'Silent Majority' speech, va realitzar 

una intervenció política que assentaria les bases per permetre al detentor del poder 

atribuir-se el silenci d'una gran part dels ciutadans com una aprovació a la mateixa línia 

política. 
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Sobiranisme: A principis de segle XXI un altre tipus de nacionalisme sorgeix arrel del 

qüestionament a Europa de les entitats supranacionals com ara la Unió Europea. Es 

tracta d'un nacionalisme a doble eix que hom anomena "sobiranisme" o "nacionalisme 

d'Estat". Diferents partits polítics van començar a sorgir -els uns més recents que els 

altres- una mica per tot Europa amb la intenció de trencar amb la Unió Europea per 

retornar la sobirania al poble, que els mateixos partits argumenten que la EU els ha tret. 

És un tipus de nacionalisme que pot estar del costat dret com esquerra i que 

comparteix radicalitat. 

Autodeterminació: Acció per la qual un poble decideix lliurement el seu futur polític. El 

dret dels pobles a l’autodeterminació.137 
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