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L’anàlisi que ací presentem tracta d’explicar l’aparent canvi ideo-
lògic d’una de les formacions que conforma el pol independen-
tista, Convergència i Unió. Per què CiU ha decidit apostar per 
la independència si mai s’hi havia mostrat partidari? Aquest 
canvi de rumb respon als anhels de llibertat de poble català o 
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Ruido de patriotas que se envuelven en banderas, 
confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. 

Ismael serrano

Ells assenyalen a Espanya, 
els necis miren a Madrid. No miren el dit 

del ric que els enganya. 
Patriota és Fidel Castro, Thomas Sankara 

i Diego Cañamero. I vosaltres sou calanya. 
Demà serem en som, se’n diu principis. 

Unitat popular: antídot pels deliris 
dels que creuen que existeix sobirania 

en el capitalisme. 
Serem arreu. T’hi posis com t’hi posis. 

at- Versaris
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COL·LECCIÓ RESCAT

La proposta d’aquesta col·lecció es basa 
en la (re)apropiació de sabers generats en 
els circuits acadèmics. Fartes de la mera 
producció del coneixement pel coneixe-
ment, ací s’intenten transvasar materials 
que es pretenen crítics cap a formats 
que puguen garantir-ne l’accés i generar 
debats des de baix. estem convençudes 

que el món acadèmic actual necessita una dissolució, necessària 
per a poder (re)pensar la idea del valor social dels sabers que es 
generen, dia rere dia, i que es perden en arxivadors i pendrives, 
marcats amb qualificacions, proves, judicis, etc. en aquest sentit, 
creiem que hi ha recerques importants que han de traslladar-se i 
emigrar a altres espais on puguen ser llegides i interpel·lades sota 
claus radicalment diferents a les de l’acadèmia i des de les quals 
aquests materials puguen engreixar i alimentar el pensament crí-
tic.

d’aquesta manera, aquesta col·lecció també es fa responsable 
de la denúncia històrica sobre la necessitat d’una transformació en 
les formes de compartir i crear sabers, radicats en localitzacions 
concretes i que puguen dialogar amb altres experiències, marcs 
teòrics, postures ideològiques, anàlisis històriques, etc. Per això, la 
proposta de recuperació del pluspensament que és contínuament 
generat i fet malbé, d’aquests textos que sovint incomoden i per-
torben o que il·luminen parcel·les de realitat encara inexplorades 
o desateses i que s’esforcen per no acatar dòcilment els dictats 
canònics. És una tasca que no s’ha de  menysprear si volem enfor-
tir i afavorir els debats presents en el si dels moviments socials i 
preparar aquells problemes que vindran. 
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NOTA DE L’AUTOR

alguns apunts sobre el format

el llibre que tens a les mans és, tot i les modificacions realitzades a 
posteriori, un treball Final de Màster (tFM), que es va dur terme 
en el Màster d’assessorament Lingüístic i Cultura Literària  a la 
Universitat de València, l’any 2015. amb la publicació de treballs 
universitaris, Caliu espai editorial pretén donar a conéixer una 
part dels textos crítics que resten tancats en una calaix de qualse-
vol despatx de la facultat. amb aquesta pràctica, es vol alliberar 
el coneixement i donar-li un ús social. Per ús social també cal 
entendre que les matèries publicades han de complir uns requisits 
bàsics com, per exemple, la crítica o la interdisciplinarietat, idees 
que moltes vegades són obviades des de l’acadèmia. 

si ens endinsem en el llibre, trobarem un índex extens, ja que 
hem intentat organitzar bé els continguts per tal de facilitar-ne 
la lectura. també cal dir que el text està organitzat en dos grans 
blocs, a banda de les conclusions: un teòric, per tal de situar el 
lector; i un altre pràctic, en el qual hem desenvolupat l’anàlisi 
crítica, a partir dels apunts teòrics del primer apartat. Pel que fa 
als annexos, hem decidit deixar-los fora del llibre per qüestions de 
volum i, de retruc, econòmiques. tot i això, podeu descarregar-los 
a la  nostra pàgina.

títol

 el títol parla d’un model molt concret de país que es basa en 
uns valors determinats i sovint representats amb la idea del ‘seny’. 
no cal dir que aquest model de societat va ser reproduït per la 
classe dominant catalana per tal de garantir els seus interessos. 
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així, la idea de relacionar el poble català amb la idea de ‘seny’, 
‘civisme’ o ‘pacifisme’, respon a la voluntat d’arraconar un altre 
model social: la Catalunya combativa.

Com veiem, parlar de la Catalunya del seny, descobreix altres 
catalunyes. si més no, una altra, enfrontada irreconciliablement 
amb la primera. d’aquesta manera, torna a aparéixer el conflicte 
entre classes, entre oprimits i opressors, entre explotats i explo-
tadors. si la funció del nacionalisme és esborrar aquest conflicte 
per tal de garantir la pau social, el nostre objectiu és desemmascar 
el discurs nacionalista i tornar a posar el conflicte entre classes al 
centre del debat.

Recentment, el mot ‘seny’, ha sigut adoptat per Unió, després 
d’haver trencat les relacions amb Convergència, per a donar forma 
a la seua campanya electoral. el resultat ha estat espantós, ja que 
la formació s’ha quedat fora del Parlament. el discurs del seny, 
després que Convergència apostara pel —suposat— trencament 
amb l’estat espanyol, no representa la societat catalana. tot i que 
el peix gros —Convergència— continua, mutat en altres sigles o 
candidatures, sempre és una bona notícia que el seny perda força 
i siguen altres valors els que representen la gent.

agraïments

Volem donar les gràcies a totes aquelles persones que, d’una ma-
nera o d’altra, han fet possible aquest llibre. a Josep Manel Bus-
queta, pel pròleg, i a Jordi Martí, per l’epíleg; a Felipe, pel treball 
incansable i el gust que té en el disseny i la maquetació; a Irene, 
per la feinada de la correcció; a Jorge, per ser el primer a llegir-
se’l, però sobretot per ser un gran amic, des de la distància; a tota 
la gent que s’ha interessat pel llibre en el procés de gestació; a la 
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família, per l’etern suport moral i econòmic; als companys del 
carrer, als militants de base, aquells que fan que aquest text, com 
tots els altres, siga només un xicotet full de ruta per a desenvolu-
par la pràctica diària; i, en especial, a anna, suport moral diari i 
companya de viatge en molts aspectes de la vida.
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PRòLEg

em poso davant l’ordinador amb la voluntat d’escriure el pròleg 
que ja fa alguns mesos em va demanar l’amic Jordi. La demanda 
del Jordi em va arribar pocs dies després del 27 de setembre del 
2015, just en el moment en el que després de la campanya electo-
ral la CUP-CC es disposava a enfrontar les converses amb Junts 
pel sí (JXsI) que haurien de cloure amb el pacte d’investidura de 
Carles Puigdemont. així doncs, i que consti, sense ànim que això 
serveixi d’excusa barata per la meva demora en el text promès al 
Jordi, sí que em sembla que, tenint en compte el contingut del 
llibre, el fet de poder-ne escriure ara el pròleg amb l’experiència 
del que han sigut aquests tres mesos de negociació i la legislatura 
desplegada al Principat fins al moment, em permeten apuntar al-
guns elements més en la reflexió que fa el Jordi en el seu text.

Per situar a aquelles persones que no coneguin a un servidor, 
qui està escrivint aquest pròleg, vull dir-vos que he sigut diputat 
de la CUP-CC durant els tres mesos de negociació i que ara en 
aquest moment no ho sóc fruit de l’acord entre la CUP-CC i JXsI 
que va suposar la dimissió d’alguns dels seus diputats. Concreta-
ment el Julià de Jodar i jo mateix. així doncs podreu comprendre 
que  quan vaig veure el contingut del llibre sobre el que havia 
d’escriure el pròleg em va sembla ben bé com escriure sobre el que 
representava, durant una temporadeta, el meu líquid amniòtic. 
Un líquid, també us he de dir, i segur que ja imagineu, fred, amarg 
i poc agradable.

en la primera part de llibre que avui tinc el gust de prologar, 
s’hi exposen un parell de tesis que serveixen per situar al lector 
sobre quin serà el sentit de la reflexió que se sostindrà al llarg del 
text, i que a mi també em serviran per donar sentit al fil argumen-

Josep Manel Busqueta
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tal d’aquest pròleg i posar-les en sintonia amb la resta del text.

La primera, atribuïda a Michael Billig, quan proposa, amb 
paraules del mateix autor del llibre, que “el nacionalisme com a 
ideologia serveix per cohesionar la ciutadania en l’àmbit intern, 
amb la finalitat de consolidar un projecte d’estat que garantisca els 
interessos de la burgesia”.

La segona reflexió seria la que correspondria a Iñaki egaña i 
Giovanni Giacopuzzi quan reflexionen al voltant de la construc-
ció de l’enemic que pot suposar el nacionalisme, a través de la 
qual, tal com reflexiona l’autor, “persones de classe oprimida ex-
clouen d’altres també oprimides per garantir els interessos de les 
elits que els sotmeten”.  

a partir d’aquestes dues reflexions i de forma breu intentaré 
situar algunes cares que espero que ajudin a anar visualitzant el 
poliedre que representa l’anomenat “procés cap a la independèn-
cia” que s’està vivint al Principat de Catalunya.

Primera cara: la recomposició del capitalisme postcrisi i la llui-
ta pels recursos escassos. La recentralització.

aquesta cara té a veure amb el paisatge que es desprèn de la dinà-
mica de recomposició del capitalisme, després del col·lapse que 
experimenta a partir d’agost del 2007. La crisi exposa clarament 
la impossibilitat del projecte europeu com a espai d’integració 
cohesionada. el projecte del Mercat Únic i la moneda única, pro-
jectes estratègics per la consolidació i reproducció de l’europa del 
capital, han representat una dualització econòmica i social evident 
a escala de la societat europea. La realitat  que es fa palesa des-
prés de la crisi és una perifèria (Portugal, Grècia, Irlanda, espan-
ya, Itàlia) amb el seu teixit productiu trinxat, amb elevats nivells 
d’atur i un endeutament ingestionable, fruit de la concreció del 
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model econòmic i social que ha representat la Ue. aquest model 
s’ha basat en un centre productiu, liderat per alemanya, altament 
competitiu a costa d’endurir les condicions laborals i de vida de 
la seva població i una perifèria que ha anat acumulant importants 
dèficits comercials,  fruit de la incapacitat de competir amb aquest 
centre.  La ficció que permetia que aquest model se sostingués du-
rant aquests anys ha estat l’euro, i la facilitat d’endeutament de les 
economies de la perifèria que aquest règim ha suposat. ara un cop 
emergeix la inconsistència del model, les economies de la perifèria 
han de fer front al drama. La imposició de l’austerocràcia signi-
fica que cal posar en el centre de les prioritats el reton del deute 
acumulat.  aquest retorn s’haurà de fer a través de polítiques que 
penalitzen el dèficit i que se centren a aconseguir els excedents a 
partir de les privatitzacions i les retallades. en definitiva, s’instal·la 
a les economies de la perifèria en la recessió permanent. en un bu-
cle insalvable on fruit de les polítiques d’austeritat es malmeten les 
garanties que han de permetre generar el flux econòmic que faci 
front a un pagament del deute que a dia d’avui és absolutament 
impagable.

en el marc de l’estat espanyol, per tant, el panorama que de-
terminarà la política pública postcrisi és d’ingressos minvants i, 
per tant, recursos escassos.  això provoca una pugna aferrissada, 
per part de les diferents elits, que fa esclatar una de les costures 
que a l’estat espanyol ha sorgit històricament amb fil d’espart: la 
costura nacional. La manca de recursos enceta una pugna en què 
una part dels interessos econòmics apostarà per la recentralització, 
amb Madrid com a centre neuràlgic, marginant les perifèries i 
volent-les sotmetre a aquest projecte que gravita entorn a la lògica 
d’estat. Per part de les elits poderoses de la perifèria, en aquest cas 
la catalana, n’hi haurà una part que, entenent que en el marc de la 
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Ue i de l’europa de l’euro, la lògica de poder dels estats clàssics 
ha sigut superada per la dels fluxes econòmics articulats a través 
de les àrees metropolitanes més dinàmiques, iniciarà una pugna 
per aquests recursos escassos. el plantejament d’aquesta part del 
poder econòmic català és que és possible i desitjable desenvolupar 
un projecte econòmic al marge de l’estat espanyol. serà aquesta 
lògica la que farà factible el salt a l’independentisme d’una part de 
l’elit catalana, que ajudarà a situar en el centre polític la demanda 
de la independència.

així doncs, la demanda de la independència esdevé un element 
de mobilització formidable que permet a la part de les elits catala-
nes més internacionalitzades defensar el seu projecte d’integració 
en el capitalisme del segle XXI de la mà del projecte econòmic que 
representa la Ue avui.

segona cara: la independència com a discurs de supervivèn-
cia política per CdC. Resulta força evident que CdC i el projec-
te econòmic que representa està fent mans i mànigues per no ser 
arrossegat per la duresa de les polítiques socials i pels diferents casos 
de corrupció que es couen al seu voltant. erigir-se en un viratge de 
180º en independentistes, tal com explica i ressegueix l’autor en el 
seu llibre, permet que a dia d’avui, i malgrat la seva evident ero-
sió, el projecte convergent encara esdevingui hegemònic en la so-
cietat catalana. La fortalesa i capacitat de subordinació al projecte 
“independentista” de Convergència esdevé brutal si ens atenim a la 
concreció dels darrers esdeveniments polítics. Hem vist com a partir 
de la galvanització discursiva que suposa l’independentisme, Con-
vergència, concretament artur Mas, ha aconseguit plegar sota el 
seu control tota la societat civil independentista organitzada (anC, 
aMI, Omnium cultural) i fins i tot ha aconseguit subsumir, en la 
seva lògica de poder, a un partit polític com eRC amb capacitat de 
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disputar-li l’hegemonia política en l’escenari electoral. Hem vist com 
sota la fórmula xantatgista d’artur Mas (o llista única o no hi ha elec-
cions) tot l’independentisme, excepte la CUP-CC, ha acabat a JXsI. 
L’estratègia que permet a CdC continuar tenint un paper protago-
nista en l’actual escenari polític és el que hem anomenat el “proces-
sicisme”.  això seria plantejar un escenari de gesticulació permanent 
respecte a la voluntat de ruptura amb l’estat espanyol que no s’acaba 
de concretar de forma efectiva per la manca de seguretat jurídica que 
això representaria. a la vegada, aquesta estratègia de permanència 
del gest independentista en el temps, es veu acompanyada de les per-
manents amenaces que es deriven de cada gest “rupturista” per part 
de l’estat espanyol.  aquest, com l’a part catalana de l’engranatge de 
manteniment del poder, també utilitza “l’amenaça separatista”  per 
consolidar les seves posicions (ja siguin representades fins ara pel PP 
o en un futur pel PsOe). La lògica “processista” el que planteja és 
que si es vol continuar mantenint viva la flama de l’independentisme 
no es pot fer res que faciliti que els sectors socials de centre i d’ordre 
se’n despengin.  això esdevé una cotilla que impossibilita la críti-
ca i l’acció política, més enllà de garantir aquells escenaris que no 
molestin ni facin por (estabilitat, respecte a la legalitat) a aquesta 
part de la societat. el perill de fagocitació del  “processisme” és evi-
dent. Com deia, tota la societat civil independentista i eRC en són 
víctimes. a dia d’avui l’amenaça també plana sobre la CUP-CC.  
aquest 18 mesos que s’enceten després de la investidura de Carles 
Puigdemont com a president de la Generalitat, seran la prova de foc 
que permetran visualitzar si la CUP-CC és capaç d’esmunyir-se dels 
tentacles del “processisme” i defensar un projecte transformador des 
de l’esquerra independentista.

Una tercera cara del poliedre seria la de la mobilització social 
davant del malestar que representa l’actual situació social i econò-
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mica. després del cicle destituent que va representar el 15-M, avui 
una part important de la ciutadania, tant de l’estat espanyol com 
del Principat de Catalunya, es troba situada en el recerca de pro-
cessos constituents que permetin afiançar els anhels de canvi. en 
el cas català, això és precisament el que representa, per molta po-
blació, la demanda independentista. Una proposta independen-
tista que des del discurs dominat actual proposa la construcció 
d’una societat millor en el marc del capitalisme de la Ue, com si 
la independència per si mateixa esdevingués el desllorigador de 
tots els mals que avui afecten a la societat catalana. Com si totes 
les contradiccions de classe i del procés d’explotació, desposessió i 
dominació que representa el capitalisme avui, quedessin dissoltes 
per la potencialitat independentista. en el plantejament més epi-
dèrmic de la independència, se sosté que la superació de “l’espoli 
fiscal” i la suposada superioritat gestora que es desenvoluparà en 
el nou escenari de la Catalunya independent, permetran construir 
una mena d’illa socialdemòcrata enmig de l’oceà turbulent i su-
perneoliberal del capitalisme actual i de l’europa del capital. Per 
molta població, la independència esdevé un fetitxe que, a base de 
fe, permetrà solucionar tots els mals i problemes que avui afecten 
a la societat catalana “des de les pensions al restrenyiment”.  Fins 
i tot des de part de l’esquerra independentista se sosté que avui 
la mobilització independentista és l’única mobilització de mas-
ses existents al Principat, i que per tant cal donar-li suport per la 
possibilitat rupturista que conté. Fiant que finalment la ruptura 
nacional representarà un viratge cap a l’esquerra gràcies a la in-
fluència i participació de les forces transformadores en el procés 
independentista. aquest argument se sustenta també afirmant 
que, de facto, el devenir de la mobilització independentista està 
fent virar la política catalana cap a l’esquerra. 
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està clar que per totes aquelles persones involucrades en dinà-
miques transformadores la reivindicació independentista ha de ser 
llegida com una voluntat d’aprofundiment democràtica que cal 
tenir en compte. ara bé, d’aquí a afirmar que tal com s’està des-
envolupant avui la mateixa al Principat ens porti a la conformació 
d’una societat millor, com a simple derivada de la seva evolució o 
per la capacitat d’influir en la mateixa, hi ha una sèrie de variables 
que caldria avaluar. 

Que la mobilització independentista situï a la societat catalana 
més a l’esquerra pot ser cert si ho llegim en relació al protagonis-
me dels partits polítics anomenats d’esquerra, però si ho vinculem 
a les polítiques que despleguen aquests el dubte creix. de moment 
la política dominant, de la qual ningú ha aconseguit desmarcar-se, 
diguin el que diguin les seves sigles, i fint i tot el seus programes, 
és la de l’austeritat i les privatitzacions. Malgrat que això pugui 
embolcallar-se amb major participació i transparència. 

Per altra banda, el desplegament d’un procés constituent, a 
partir de les premisses i els valors i els mecanismes que emanen de 
la nostra societat tal com és avui, difícilment ens portaran a una 
societat diferent de la que tenim per molt catalana que aquesta 
sigui. en societats amarades de valors i institucions capitalistes 
com la nostra, si el que es pretén és que el resultat d’un procés 
constituent esdevingui emancipador, cal posar una èmfasi enorme 
en la creació de múltiples i diversos espais que representin valors i 
formes de fer alternatives. sense capacitat per desbordar la lògica 
del poder actual, malgrat que es desplegui quelcom que es vulgui 
anomenar procés constituent, el resultat serà una rèplica de la so-
cietat que tenim avui.   

Pels moviments socials i per les organitzacions polítiques que 
avui se senten compromeses a defensar que la independència es un 
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bon instrument per transformar la societat, cal fer una profunda 
reflexió. Cal pensar què suposa la independència avui en el marc 
del capitalisme del segle XXI. Cal entendre que la independència i 
el dret a decidir avui indefectiblement tenen molt a veure amb les 
condicions amb les quals es reprodueix la vida de les persones en 
la nostra societat, i que aquestes condicions avui estan determina-
des per una lògica econòmica que no només vulnera els àmbits de 
decisió dels estats nació sinó fins i tot la pròpia democràcia. Parlar 
de sobirania avui significa parlar de sobirania alimentària, sobira-
nia energètica, sobirania residencial, sobirania cultural, sobirania 
financera, sobirania educativa... en definitiva, significa posar en el 
centre del debat quina és la capacitat de control, gestió i de decisió 
de la població sobre els elements centrals que determinen la seva 
vida. només fent de la independència un projecte que tingui sen-
tit des d’aquesta dimensió, del dret a decidir sobre tots els aspectes 
que determinen la nostra vida avui, la independència podrà esde-
venir un element de transformació social d’acord amb els reptes 
que el capitalisme planteja. de no ser així continuarem immersos 
en un plantejaments de fe, hegemonitzats des de la lògica del po-
der per garantir com sempre la seva reproducció.

el llibre que teniu a les vostres mans és un bon exercici per 
discernir justament com darrera d’un discurs s’hi amaga una vo-
luntat que cristal·litza en una pràctica concreta, que té més a veure 
amb la submissió i el domini que en generar els marcs per avançar 
cap a la llibertat i, per tant, cap a la independència.

espero que aquest que teniu entre les mans sigui el primer de 
molts altres llibres amb què en Jordi ens ajudi a comprendre la 
realitat que ens envolta. no com un exercici intel·lectual, sinó 
com una necessitat d’entendre-la per transformar-la. Felicitats pel 
llibre, ànims i endavant.
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INTRODUCCIÓ

La raó que ens ha portat a realitzar aquest treball ha sigut, bàsi-
cament, l’interès per la política, la necessitat d’entendre-la i prac-
ticar-la per a contribuir a un canvi social, que garantisca els drets 
de tota la societat. en aquesta línia, també cal destacar la intenció 
de denunciar certes conductes polítiques de l’àmbit acadèmic, en-
tenent aquest no com un espai en el qual s’ha d’obviar la política, 
sinó tot el contrari: un lloc on sempre es pren partit en un sentit o 
un altre, i on s’ha de generar coneixement al servei de la societat, 
el qual ha de servir com a eina emancipadora. 

al cap i a la fi, el treball recull part de la pròpia experiència en 
la política social i assembleària i en el camp de la lingüística, dos 
espais que, al nostre parer, no tenen per què anar deslligats. el text 
que presentem beu d’un treball anterior de les mateixes caracte-
rístiques: el treball de Fi de Grau (tFG), que realitzàrem amb la 
professora Maria Conca el curs 2012-2013 i que portava per títol 
Anàlisi del discurs polític. Eleccions catalanes 2012.

L’objectiu principal del present treball és desemmascarar el dis-
curs nacionalista de Convergència i Unió; traure a la llum quines 
són les intencions reals d’aquesta formació política, a través d’una 
anàlisi històrica i de la realitat actual; i exposar quins mecanismes 
lingüístics utilitza en el seu discurs polític per a dur a terme els 
seus propòsits. tot i això, convé destacar uns altres objectius de 
caràcter secundari, que no deixen de ser importants. d’una ban-
da, el fet d’intentar que el text que exposem siga útil per a la socie-
tat, és a dir, que siga un instrument social de crítica i denúncia de 
certs elements de l’statu quo, que faça pensar el lector i, sobretot, 
que l’induïsca a treballar per la justícia social. de l’altra, que el 
tFM contribuïsca a la tasca, moltes vegades censurada, de generar 
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coneixement realment crític dins i des des de l’àmbit acadèmic 
i, de passada, denunciar les actituds de censura o la idea que la 
política és acientífica. al nostre parer, la ideologia impregna tots 
els àmbits de la nostra vida —també la lingüística— i la presump-
ta renúncia a prendre partit en els afers polítics des de l’àmbit 
acadèmic, comporta, al capdavall, que la Universitat siga un dels 
instruments principals al servei de l’statu quo.

el treball s’estructura en dues parts. Una primera, més teòri-
ca, que està integrada per tres capítols. en el primer es donen 
eines per a explorar les relacions conceptuals i terminològiques 
entre poder, economia i discurs, amb un èmfasi en el discurs 
nacionalista. tot servint-nos d’aquestes nocions, en el capítol 
segon passem a resumir la trajectòria del catalanisme contem-
porani, des de la seua gènesi al salt qualitatiu que representa el 
gir sobiranista, examinant-hi els contextos sociopolítics, econò-
mics i mediàtics, els actors i els seus discursos principals. el ca-
pítol tercer d’aquesta part és una introducció als fonaments tex-
tuals i lingüístics del discurs polític, analitzat amb l’orientació 
pragmàtica que imposa el corrent de l’anàlisi crítica del discurs 
(aCd).

La segona part del treball conté uns altres dos capítols. el pri-
mer descriu de manera succinta el marc metodològic, en el qual 
hem explicat breument de quina manera s’ha dut a terme l’anàlisi 
d’un petit corpus discursiu. aquesta anàlisi ocupa el segon capítol, 
on disseccionem 10 discursos polítics del president artur Mas i en 
destaquem els trets més característics, tot relacionant ideologia, 
pràctica política i elements retòrics. Val a dir que hem hagut de 
renunciar a l’anàlisi dels recursos no verbals, tot i que els tenim 
presents com a teló de fons dels textos estudiats. el treball es tanca 
amb els apartats preceptius de conclusions i bibliografia.
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Pel que fa a la metodologia emprada, ens situem en un terreny 
pròxim als autors i escoles que defensen el principi de la investi-
gació-acció. Hem analitzat, des de la vessant lingüística, de quina 
manera els polítics utilitzen el llenguatge per a mantenir un poble 
més dòcil. Però no hem volgut limitar la nostra anàlisi a l’àmbit 
purament lingüístic, ja que per a comprendre el discurs calia ana-
litzar altres aspectes ideològics, històrics i sociològics.

Fet i fet, com ja hem avançat, el nostre treball té una intencio-
nalitat política que no es pot amagar. Hem pretés, doncs, demos-
trar a través d’una anàlisi multidisciplinària, que la classe domi-
nant a Catalunya utilitza un determinat discurs per a perpetuar-se 
en el poder. Concretament, actualitza el seu nacionalisme segons 
les exigències del moment per a dissimular les seues polítiques de 
retallades socials o per a culpabilitzar d’aquestes polítiques a altres 
actors de la societat, ja siga catalana o espanyola.

 





PRIMERA PART 
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1. NACIONALISME(S), POLÍTICA I ECO-
NOMIA

a l’hora de generar una anàlisi crítica del discurs de la burgesia 
catalana —actualment representada per Convergència i Unió—, 
hem de considerar alguns aspectes relacionats amb la ideologia 
nacionalista, ja que entenem que aquesta ha sigut utilitzada per la 
classe social situada en el poder per a garantir els seus interessos 
particulars en detriment dels del poble català. Per tant, cal reexa-
minar alguns conceptes, veure de quina manera apareix la ideo-
logia en els discursos, analitzar com s’ha abordat el nacionalisme 
des del coneixement social institucionalitzat, etc. tot per a situar 
el lector a l’hora d’interpretar els discursos.

1.1. Apunts sobre els conceptes ‘poble’, ‘nació’ i ‘estat’

Primerament, és interessant establir diferències entre alguns ter-
mes que, de vegades, són utilitzats com a sinònims, ja siga per des-
coneixement o per la voluntat ideològica de confondre la societat. 
també cal dir que són politemes, fet que provoca que cadascú 
els definisca com més li interesse. tot i això, intentarem explicar 
quines diferències importants trobem en cada terme i per què cal 
distingir entre els uns o els altres. 

Pel que fa al concepte ‘poble’, Perpiñá Grau afirma que «es la 
expresión más genérica de otras voces concurrentes en su senti-
do: país, nación, estado, sociedad» (1976: 553). en aquesta línia 
trobem altres definicions, com la del Diccionari de la Enciclopèdia 
Catalana que defineix ‘poble’ com «el conjunt dels habitants d’un 
país units per vincles naturals i socials». Però també podem defi-
nir-lo, d’una manera més concreta, com el «conjunt de ciutadans 
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que constitueixen les classes socials no dominants», segons una 
de les definicions que aporta el Diccionari de l’Institut d’Estudis 
Catalans (dIeC). d’acord amb aquesta visió, ‘poble’ fa referència 
a les classes populars, constituïdes per la classe treballadora i per 
altres sectors que no ostenten el poder polític. d’aquesta manera, 
el terme representa una part de la població total, la majoritària, les 
classes no dominants, és a dir, les classes dominades.

Per ‘estat’, podem entendre «realidad social, o sea, vida hu-
mano-social de hombres asentados en un territorio, con una 
organización montada sobre un núcleo de poder, unificada por 
una suprema unidad de decisión (resultante de la interacción 
entre el núcleo de poder y sus oponentes) e informada por una 
idea de derecho que se realiza en un sistema jurídico» (1976: 
822). Max Weber defineix el terme com «un grupo humano que 
reclama (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza 
dentro de un determinado territorio» (1976: 823). Una altra 
definició del concepte ‘estat’ pot ser: «una maquina burocráti-
co-militar que se ubica por encima, y separada, del resto de una 
sociedad divida en clases, sirviendo a los intereses de la clase 
dominante» (Price 2012: 17). És, per tant, una estructura polí-
tica adaptada per a satisfer els interessos de les elits situades en 
el poder, creada per la burgesia, classe emergent a les acaballes 
del segle XVIII. 

el terme ‘nació’ podem definir-lo com «una comunitat de 
persones que habiten un territori i que, a través d’unes relacions 
econòmiques continuades al llarg de moltes generacions, han 
creat i comparteixen una llengua, una cultura i una història 
comuna i unes institucions socials i polítiques pròpies que la 
diferencien de les altres comunitats nacionals» (navarro i Riba 
1999). O «un grupo aglutinado por diversos elementos étnicos 
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lingüísticos, religiosos» (1976: 302) segons aquestes perspecti-
ves, una nació és una col·lectivitat que s’imagina com a comuni-
tat (anderson 2005) a partir d’uns trets distintius que la cohe-
sionen, alhora que la diferencien de la resta.

Una vegada definits els tres termes, podem extraure algunes 
conclusions. d’una banda, ‘poble’, tot i que algunes definicions 
el relacionen com a sinònim de ‘nació’ o ‘país’, pot fer referència 
només a les classes populars d’un territori, les classes dominades. 
d’altra banda, ‘estat’ representa l’aparell de la classe dominant; 
concretament, de la burgesia. Per tant, aquests dos termes reflec-
teixen la lluita de classes existent. Mentre que el terme nació eng-
loba tots els habitants d’un territori, sense distingir entre classes 
socials.

arribats a aquest punt, podem concloure que ‘poble’ i ‘estat’ 
són dos termes que, segons el seu significat, no només no són 
sinònims, sinó antagònics, perquè representen el conflicte entre 
explotats i els seus explotadors. Per la seua banda, ‘nació’ amaga 
aquest conflicte i representa tots els habitant d’un territori con-
cret. aquesta paraula, moltes vegades lligada a la idea d’’estat’ i 
moltes altres lligada a la idea de ‘poble’, ha provocat que les di-
ferències entre aquests dos termes s’invisibilitzen i s’acaben per 
utilitzar com a sinònims, un fet no gaire innocent. 

1.2. El nacionalisme com a instrument de la classe dominant

Podem dir que el nacionalisme és una ideologia contemporània, 
no pas anterior a la Revolució Francesa i paral·lel al procés de mo-
dernització econòmica i política de l’europa occidental vuitcen-
tista (com apunten Gellner i Hobsbawm, citats per torres 2001), 
que va generar l’estat-nació, «un instrument en mans de les classes 
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dominants per perpetuar l’apropiació desigual de la riquesa» (de 
Vargas Golarons i altres 2007: 31). Per tant, l’estat va nàixer de 
la mà del nacionalisme a les acaballes del segle XVIII (o a l’inici 
del XIX) com a eina per a garantir els interessos de la nova classe 
emergent, la burgesia. 

Per a dur a terme aquesta tasca, els estats necessiten una iden-
titat comuna en tot el territori. en aquesta línia, els estats pluri-
nacionals han d’acabar amb les nacions perifèriques i imposar una 
cultura nacional, que posteriorment serà assumida com l’única 
identitat per les classes populars, és el que entenem per estatalis-
me, el qual té  «la finalitat d’evitar qualsevol intent de secessió i 
consolidar un ordre social classista» (de Vargas Golarons i altres 
2007: 24). 

Un altre tipus de nacionalisme és l’estatista, que es practica 
per estats uninacionals o per grups nacionalistes que lluiten per la 
construcció d’un estat propi.  aquest model s’acaba convertint en 
«un segrest de la cultura popular [catalana] en el qual se l’edulcora 
i se’n potencien aquells aspectes interessants per als propòsits dels 
dirigents; se la transforma fins que no és més que una sèrie d’actes 
buits de continguts amb els quals tant l’elit econòmica com els 
treballadors poden arribar a identificar-se» (Gómez i delgado 
2010: 57).

el nacionalisme té una gran eficàcia, ja que «conecta con la 
zona más baja i manipulable del ser humano: los sentimientos» 
(Berro 2013: 135), fet que permet que la ciutadania, en major 
o menor mesura segons el grau d’alienació, estiga mobilitzada a 
favor dels interessos de l’estat. Però, aquesta mobilització quoti-
diana (que pot anar des del fet d’allistar-se a l’exèrcit fins al simple 
fet d’assumir com a naturals i inalterables les fronteres estatals) 
és reproduïda diàriament de manera banal, perquè siga assumida 
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com quelcom natural, intemporal i etern. La retransmissió dels 
partits de futbol d’una lliga comuna per a tot l’estat; la utilització 
d’una llengua nacional com a vehicle comunicatiu de referència, o 
la imatge del mapa estatal per a mostrar les previsions meteorolò-
giques visibilitzen, dia rere dia, la imatge d’unitat nacional. És allò 
que Michael Billig (2006) anomena «nacionalisme banal».

a més a més, com indica Billig (2006: 79-80):

«en tots els estats-nació hi ha ocasions en què se suspe-
nen les rutines ordinàries, ja que l’estat es festeja a ell 
mateix. Llavors, els sentiments de patriòtica emoció, que 
la resta de l’any han de mantenir-se lluny dels assumptes 
de la vida diària, poden desplegar-se àmpliament. [...] 
Per descomptat, cada nació té els seus dies nacionals, 
que trasbalsen les rutines diàries. [...] es podria al·legar 
que amb aquests esdeveniments n’hi ha prou per onejar 
el sentiment nacional, per tal que siga recordat la resta 
de l’any, quan predominen les rutines banals de la vida 
privada».

Com acabem d’explicar, la ideologia nacionalista serveix per a 
cohesionar la ciutadania en l’àmbit intern, amb la finalitat de con-
solidar un projecte d’estat que garantisca els interessos de la bur-
gesia. a més, aquesta cohesió interna es projecta cap a fora. És a 
dir que «si el nacionalisme és una ideologia de la primera persona 
del plural que ‘ens’ diu qui som ‘nosaltres’, és també una ideologia 
de la tercera persona. no hi pot haver un ‘nosaltres’ sense ‘ells’» 
(Billig 2006: 127).

Cal dir que aquesta construcció de «nosaltres/ells» és totalment 
excloent, és a dir, no es pensa com els uns i els altres, sinó com 
els uns o els altres (egaña i Giacopuzzi 2012: 15). I no cal dir 
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que aquesta exclusió es du a terme partint del fet que la població 
de l’estat ha assumit els interessos de les elits, per tant la societat, 
manipulada per la ideologia nacionalista, es sentirà forçada a ex-
cloure aquells grups que tinguen interessos oposats a l’estat, és el 
que s’anomena «la construcció de l’enemic», a través de la qual 
persones de classe oprimida exclouen a altres també oprimides 
per a garantir els interessos de les elits que els sotmeten. tot això 
mitjançant «una demonización de sus pautas sociales, humanas, 
políticas i culturales  [...] se le reviste de una aureola pérfida, con 
los peores adjetivos que puedan recogerse en el diccionario» (ega-
ña i Giacopuzzi 2012: 21).

a tall d’exemple, a Euskal Herria, a través de l’excusa del terro-
risme, es va (i encara perdura) demonitzar els independentistes, 
pel fet de no assumir la integració dins l’estat espanyol:

«Los miembros de eta son vascos, eta no acepta las 
reglas del juego. Los vascos no aceptan las reglas del jue-
go. y a partir de este argumento infantil, el estado aplica 
el llamado derecho Penal del enemigo, o lo que es lo 
mismo, no hay derechos para los que no quieren ser es-
pañoles» (egaña i Giacopuzzi 2012: 27).

1.3. El relat, la construcció nacional a través de la història

diu una dita africana que «fins que els lleons no tinguen els seus 
historiadors, les històries de cacera sempre glorificaran el caçador». 
I és que la història l’escriuen els vencedors, els quals dibuixen un 
relat fet a mida i l’expliquen en el present i el futur per garantir 
els seus interessos de classe. Com expliquen egaña i Giacopuzzi 
(2012: 33):
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«La lista de las mentiras con las que se construye la his-
toria sería interminable. Las mentiras, las históricas aún 
más, sirven para fabricar las razones del presente, para 
construir el futuro y para perpetuar, en la mayoria de los 
casos, la prepotencia de quienes creen dirigir nuestros des-
tinos».

 Com diu Renan (2007: 3), «la unidad se hace siempre brutal-
mente», per tant, cal negar aquesta brutalitat per a, posteriorment, 
garantir la cohesió social entre els que han practicat la brutalitat i els 
que l’han rebuda. Per això, l’oblit és un factor essencial de la creació 
d’una nació (Renan 2007: 3).

La manera en què aquells que capitalitzen el discurs generen 
aquest fals relat consisteix en:

«Introducir en su texto valores y actitudes que van más 
allá de la objetividad de los hechos mediante los distintos 
usos del discurso referido, que incorpora matices subjeti-
vos y evaluaciones. La narrativización es, además, impor-
tante, por las conexiones ya mencionadas entre política 
y emoción (Charaudeau 2005; Brader 2006, Castells 
2009), puesto que la racionalidad narrativa, como he-
mos visto, da prioridad a lo subjetivo, a lo biográfico, 
y por tanto, es más apropiado que la racionalidad argu-
mentativa para activar los posibles estímulos emotivos 
determinantes para las decisiones políticas» (Gallardo 
2014: 125).

si fem un repàs històric, podem comprovar que d’exemples so-
bre el relat històric nacionalista, en tenim molts. Bush va envair 
Irak amb la fal·làcia de les armes de destrucció massiva. Pel que 
fa a l’estat espanyol, sobre la transició es poden demostrar alguns 
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exemples sobre oblits i mentides històriques. Com expliquen egaña 
i Giacopuzzi (2012: 42):

«La sensación sobre la transición, el Golpe de estado de 
febrero de 1981, y de tantas y tantas otras crónicas, es 
lamentable. Hoy presentan al rey Borbón como el héroe 
de la democracia, el salvador de la occidentalización es-
pañola i el marginador de las políticas africanistas. Falso 
pero funcional. el relato permanente».

amb tot, podem concloure que en la construcció d’una identi-
tat nacional no es pot prescindir de la manipulació de la història, 
mitjançant mentides i oblits, necessaris  per a la cohesió interna. 
Però, cal dir que aquesta cohesió interna, treballada diàriament 
a través del nacionalisme banal, serveix també per a creure’s les 
mentides i acceptar els oblits. Michel Kunczick deia que la men-
tida, en temps de guerra, és quasi una obligació patriòtica. Ben 
mirat, acceptar-la també ho és.

1.4. Algunes teories sobre el nacionalisme i les nacions

Podem afirmar que van ser Gellner i Hobsbawm qui van qües-
tionar fortament el paradigma «romantico-organicista i/o essen-
cialista», segons el qual les nacions existeixen amb independència 
tant de la voluntat dels individus —i dels conflictes de grup i/o 
classe— com de les circumstàncies o el context històric. «La nació, 
en aquesta concepció o perspectiva, és, doncs, natura, abans que 
història o cultura» (torres 2001: 24).

Per a aquests autors, les nacions no són quelcom natural, sinó 
artificial, un fenomen polític generat pel nacionalisme a l’era con-
temporània. I, per tant, no hi va haver nacions ni identitats abans 
d’aquest període. Però es pot considerar que aquestes afirmacions 
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no són del tot certes. Les nacions, entenent-les com a «nació-es-
tat», sí que es van generar al segle XIX mitjançant els nacionalis-
mes, tanmateix, com afirmava anderson (2005), sí que existien 
unes identitats protonacionals de caràcter popular. Possiblement, 
aquesta idea que sostenen Gellner i Hobsbawm respon a l’interés 
de blindar els estats-nació actuals, negant les identitats que no 
tenen estat en l’actualitat. 

també cal destacar que els estats neguen la seua ideologia na-
cionalista. el concepte ‘nacionalisme’ es concep com a quelcom 
perillós i s’atribueix als nacionalismes/independentismes perifè-
rics. Per exemple, a l’estat espanyol els nacionalistes són els bascos 
i els catalans, sovint presentats com a enemics, com a agents que 
volen trencar l’harmonia natural espanyola. ells, els espanyols, 
simplement són espanyols, fet que s’accepta amb naturalitat. així, 
per exemple, Jose María aznar afirmava «yo no soy un naciona-
lista español, yo solo soy un español convencido»; José Bono, 
«soy español y creo en mi país, yo no soy nacionalista»; o Rodrigo 
Rato, «yo no soy nacionalista español, yo soy español» (alexandre 
2006: 44). Com es pot apreciar, el concepte ‘nacionalista’ sempre 
s’atribueix a qui vol modificar les fronteres estatals, les quals són 
presentades com a naturals i eternes.

actualment, també se sosté la idea que els estats-nació són 
un producte de la modernitat i que, ara, en el període postmo-
dern no hi ha cabuda per a aquesta construcció política. aquesta 
idea s’atribueix al fet que la globalització ha permés traspassar les 
fronteres estatals i, en un món de consumidors, aquests poden 
canviar la seua identitat mitjançant models de consum interna-
cional. també s’ha dit que han aparegut estructures polítiques 
supraestatals que han tret importància a la funció dels estats i 
que estan apareixent identitats dins de les fronteres estatals que, 
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tot plegat, faran erosionar els estats-nació. Però, com sosté Billig 
(2006: 213):

«Un problema important de la tesi de la postmodernitat 
és que els elements de la consciència nacionalista sem-
blen persistir [...] el sentiment de la importància d’una 
pàtria delimitada, ensems amb la distinció entre ‘no-
saltres’ i ‘estrangers’, no ha desaparegut. a més a més, 
aquests hàbits mentals no persisteixen com a vestigis 
d’una època passada que haurien sobreviscut a la seua 
funció; estan arrelats a formes de vida en una era en què 
l’estat pot estar canviant, però encara no s’ha extingit. al 
capdavall, les nacions encara mantenen els seus enormes 
blindatges».

1.5. ‘Alliberament nacional’ versus ‘nacionalisme’

al nostre parer, ‘nacionalisme’ i ‘alliberament nacional’, no no-
més no són sinònims, sinó que els entenem com dos conceptes en 
conflicte. Ja hem analitzat el significat del primer terme i podem 
concloure que apareix al segle XIX com un instrument de la nova 
classe emergent, la burgesia.

tot i això, podem parlar de manifestacions culturals que eren 
el reflex d’una identitat col·lectiva comuna, abans de l’arribada 
del nacionalisme, la qual cosa fa palès el fet que aquest i la iden-
titat col·lectiva no sempre van de la mà. de fet, podem consi-
derar que el nacionalisme naix com una reacció als moviments 
nacionals populars (anderson 2005: 127). segons aquesta inter-
pretació, podem dir que no només aquesta identitat popular no 
es va generar a partir dels nacionalismes sinó que a més «puede 
servir y sirve con idéntica eficacia para que esos mismos grupos 



43

sociales maltratados busquen precisamente en la proclamación 
de su identidad [...] un instrumento a través del cual sintetizar 
sus intereses particulares y la lucha por su emancipación» (del-
gado 2013: 105), és allò que entenem per ‘alliberament nacio-
nal’.

així, l’independentisme o alliberament nacional és una identi-
tat d’arrel popular, que parteix del conflicte entre classes, que fa de 
la proclamació d’aquesta identitat un instrument més per a lluitar 
pel seu complet alliberament. Mentre el nacionalisme busca mo-
delar la cultura popular per a adaptar-la als seus interessos, esbo-
rrant el conflicte entre classes, l’alliberament nacional representa 
la recuperació i potenciació de la cultura popular i la resistència 
front als atacs estatalistes o estatistes, posant el conflicte entre clas-
ses al centre del tauler.

1.6. Economia i política

Per a entendre el conflicte actual és obvi que cal parlar de políti-
ca, però també cal relacionar aquest concepte amb l’economia, ja 
que la primera s’ha convertit en la manera de gestionar la segona. 
en aquest apartat tractarem la relació entre els dos conceptes, el 
context políticoeconòmic actual i quines són les funcions actuals 
de la política, per tal de situar, més endavant, el discurs de Con-
vergència i Unió.

1.6.1. definicions terminològiques

L’economia és «la relació social per mitjà de la qual es transforma 
la natura  en béns i serveis per satisfer les necessitats de l’ésser 
humà» (diterich 2009: 132) i la política naix per cobrir «les ne-
cessitats de prendre i executar decisions en nom de la col·lectivitat 
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(comunitat) [...] amb les seves relacions i institucions» (dieterich 
2009: 132).

Però, actualment, aquestes dues disciplines es troben forta-
ment qüestionades. d’una banda, des de la política no s’està le-
gislant a favor de la comunitat, sinó dels interessos privats. de 
l’altra, «l’economia de mercat (crematística) no és capaç de satisfer 
adequadament les necessitats socioeconòmiques i ambientals d’un 
conjunt mundial de gairebé set mil milions de persones» (diete-
rich 2009: 107).

Com veiem, les funcions d’aquestes dues disciplines resulten, 
a la praxi, fallides. no per error, sinó perquè no s’utilitzen per a 
garantir les necessitats bàsiques de la població. sinó per a tot el 
contrari: satisfer els interessos d’una minoria que s’enriqueix, cada 
dia més, a costa de la misèria de la resta de la humanitat i del medi 
ambient.

1.6.2. Capitalisme i crisis socials 

des que l’any 2007 començà la crisi, s’han generat moltes teories 
per a intentar explicar perquè s’ha produït. La primera, que és la 
màxima per a justificar el capitalisme és que la societat és egoista 
per naturalesa, fet que contribueix a l’avarícia dels poderosos, en 
aquest cas dels banquers, els quals han volgut guanyar diners per 
damunt de les seues possibilitats; també s’ha dit que ha faltat la 
regulació de l’estat, justificant així que una bona regulació per part 
de les institucions estatals resoldria el problema; «també es parlava 
de factors culturals en el sentit que els grecs o els espanyols o els 
portuguesos érem menys productius i més mandrosos que ale-
manys o francesos» (Busqueta i Llonch: 2014: 14); o, la més greu, 
que la culpa era de tota la societat, «la fábula destinada  a conven-
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cer al público de que la culpa era de lo que se había ‘malgastado’ 
en escuelas y hospitales, de manera que correspondía ahora pagar 
por estos excesos del pasado» (Fontana 2013: 60).

aquestes teories, que s’esgrimeixen des de les poltrones del po-
der, intenten justificar que el capitalisme és un sistema que fun-
ciona perfectament i que aquesta només és una crisi passatgera 
que es resoldrà amb l’aplicació de diverses reformes. Però, cal anar 
més enllà. a banda d’aquestes teories, en trobem d’altres que es-
capen dels cercles de poder i són més crítiques amb el sistema i 
l’origen de la crisi actual.

Karl Marx, el primer teòric que va qüestionar el sistema capi-
talista, opina que: 

«en el sistema capitalista, el proceso  de acumulación de 
capital puede llevar a una sobreproducción. este proceso 
de sobreproducción es la base inmanente de los fenóme-
nos propios de las crisis. La medida de esta sobreproduc-
ción la da el propio capital, es decir,  la acomulación sin 
límite del capital constante y el desmedido instinto de 
enriquecimiento y capitalización de los capitalistas; no la 
da, en modo alguno, el consumo, de por sí limitado, ya 
que la mayoría de la población, formada por población 
obrera, sólo puede aumentar su consumo dentro de lími-
tes muy estrechos; y, además, a medida que se desarrolla 
el capitalismo, la demanda de trabajo disminuye en tér-
minos relativos, aunque aumente en términos absolutos» 
(2009: 73).

aquesta teoria que té vigència en l’actualitat, posa en evidèn-
cia que la crisi és sols un període del sistema capitalista, que per 
la seua dinàmica de producció desmesurada, acaba generant més 
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productes dels que les classes populars poder comprar. també es 
pot considerar crisi quan hi ha «maquinària que no s’usa a ple 
rendiment, treballadors a l’atur, o inventaris excessius, i també 
trobem capital estancat quan hi ha mercaderies que no es poden 
vendre perquè no trobem comprador a un determinat nivell de 
preus» (Busqueta 2013: 47)

Però, com hem comentat, la crisi només es un període d’un 
cicle que es repeteix, acompanyat d’altres períodes: la recessió, la 
depressió i l’expansió, quan aquesta última ja no funcione, pels 
factors que hem comentant adés, ens veurem immersos en una 
altra crisi, la qual es reproduirà de manera més virulenta que 
l’anterior. Per tant, capitalisme i crisi són dos conceptes que van 
de la mà, tot i que els ideòlegs del sistema exposen les seues teories 
per a legitimar el capitalisme, no existeix cap fórmula per a evitar 
les crisis, «com a molt existeixen mesures que permeten al sistema 
funcionar durant un temps fins que es tornen a reproduir les seves 
pròpies contradiccions» (Busqueta 2013: 45).

Per a entendre com hem arribat a la crisi actual, cal remuntar-
se als anys 70, període en què és produí la crisi anterior, ja que les 
mesures que es van prendre per a eixir d’aquella crisi van establir els 
fonaments de l’actual. si l’estat del benestar va ser una concessió, un 
pacte de les classes benestants a canvi de la pau social, a partir de la 
derrota de la Unió soviètica i, per tant, la pèrdua d’hegemonia del 
bloc comunista —el que Fukuyama va batejar com ‘el final de la his-
tòria’—, «no era necesario seguir pactando: había llegado la hora de 
restablecer la plena autoridad del patrón» (Fontana 2013: 13). Rea-
gan als eUa i tatcher a anglaterra es van encarregar  de dur a terme 
els primers programes del que es coneix com a ‘neoliberalisme’.

en general, aquests programes es basaven en la privatització 
dels serveis públics, la precarietat laboral, l’alliberament fiscal de 
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les empreses i el control de la política macroeconòmica. a més, al 
contrari de com es va superar la crisi anterior a la de la dècada dels 
70 «assistirem al procés de desregulació financera. La llibertat de 
circulació de capital a escala internacional esdevindrà dogma de la 
política econòmica neoliberal i un dels pilars que permetrà enten-
dre l’expansió econòmica experimentada de manera general per 
l’economia fins l’esclat de la crisi actual» (Busqueta 2013: 102).

1.6.3. La funció actual de l’estat

a partir del que hem comentat en apartats anteriors, podem re-
sumir que l’estat modern és un instrument de poder de la classe 
dominant, la burgesia, creat al segle XIX a través de la ideolo-
gia nacionalista. L’estat ha acomplit diverses funcions al llarg de 
la història, però sempre ha sigut imprescindible per a garantir el 
poder de la classe dominant. Com afirma amorós (2012: 19), 
«el estado puede existir sin capitalismo pero el capitalismo jamás 
subsistirá sin el estado».

en el camp de l’economia, l’estat ha intervingut de diver-
ses maneres, ja siga com a propietari d’unitats productives, en 
l’adquisició de béns de l’esfera privada, a través de la inversió pú-
blica o de les prestacions socials a les famílies (estat del benestar). 
totes aquestes pràctiques que acabem de comentar van ser posa-
des en pràctica després de la segona Guerra Mundial, el que es 
coneix com a ‘keynesianisme’ (Busqueta 2013: 81-82).

Però, actualment, el paper de l’estat és un altre. a partir del pe-
ríode expansiu que va experimentar l’economia amb la globalització 
neoliberal, la gestió econòmica escapa del control estatal. Com expli-
ca Busqueta (2013: 96), «les possibilitats d’intervenció clàssiques de 
l’estat, que havien esdevingut centrals en el procés de regulació del ca-
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pitalisme de postguerra, són posades en qüestió per la nova dinàmica 
del capitalisme». en aquesta línia, gaudiran de major importància les 
estructures supranacionals com el FMI, el BM  o l’OMC.

amb tot, sumat a algunes teories postmodernes, podem pensar 
que l’estat-nació, tal com l’entenem pot estar a punt d’extingir-se, 
fet que deixaria pas a unes estructures supraestatals, com les que 
hem comentat adés. tanmateix, al nostre parer, aquesta és una 
idea equivocada, ja que els estats continuen fent la seua funció, 
garantir els interessos de la classe dominat:

«en l’escenari global els estats actuen conforme als in-
teressos del capital internacionalitzat. els estats es con-
verteixen en els agents principals que en preparen i 
mantenen les societats per potenciar, en el seu territori, 
els interessos de les grans corporacions transnacionals. 
d’aquesta manera, els estats deixen de tenir una política 
productiva pròpia més enllà de fer atractiu el seu territori 
a la inversió estrangera. Pel que fa a la política econòmi-
ca, el paper dels estats se centra fonamentalment a legi-
timar les mesures favorables a l’acumulació de capital. 
dominar i reprimir les reaccions socials a la marginació 
i l’exclusió (policia, presó, assistència social...), així com 
continuar garantint els nivells d’infraestructura i inves-
tigació que no poden ser produïts de manera rendible 
pel capital, continuen essent tasques fonamentalment en 
mans de l’estat» (Busqueta 2013: 96-97).

aquesta manera de funcionar, que moltes vegades s’ha titllat 
del final de la cosa publica, és més aviat el final de la separació 
d’allò públic d’allò privat. L’estat és l’encarregat de fer aquest tras-
pàs de diners públics a mans privades. així, també es desprestigia 
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l’esfera pública, a través de l’endeutament i la corrupció del fun-
cionariat que sustenta el poder.

a la pràctica, la gestió de la crisi actual a l’estat espanyol i a 
Catalunya s’ha fet de la mateixa manera: fent pagar a les classes 
populars un deute generat per les elits econòmiques. el PsOe, 
després d’haver negat la crisi, va aplicar una sèrie de mesures 
que, a més de no ser efectives, van afectar negativament les clas-
ses més desafavorides de la societat espanyola (un exemple és 
l’eliminació de l’impost sobre el patrimoni, fet que va significar 
una renúncia a recaptar 1.800 milions d’euros per afavorir els 
més rics de la societat).

a partit de 2010, i accentuada a partir de l’entrada en el go-
vern del PP un any després, la política per a eixir de la crisi es va 
basar en mesures d’ajust i retallades socials.  aquestes polítiques, 
que se centren a controlar la despesa pública (és a dir, a retallar 
pressupost en drets socials com l’educació, la sanitat o les pen-
sions), s’han dut a terme, entre altres coses, perquè els governs 
han aplicat unes polítiques de rescat de les economies privades a 
partir dels fons de les arques públiques i han reduït la càrrega fis-
cal a les grans empreses. a més, la crisi ha esdevingut el context 
idoni per a aplicar una reforma laboral, que instaura les bases 
del model d’explotació laboral necessari per a la reproducció del 
capitalisme. Com explica Fontana (2013: 61):

«Lo que los ciudadanos españoles pagan hoy en recor-
tes, paro y sacrificios son las deudas gigantescas de unas 
entidades financieras que comprometieron sus recursos 
e inversiones de riesgo para poder repartir beneficios y 
comisiones a sus dirigentes y a unos cómplices políticos 
que primero les dejaron hacer y después aceptaron que 
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fuese el estado quien asumiese el problema de bancos 
y cajas, pero no el de los millares de familias que han 
sido desahuciadas en cuanto la crisis engendrada por los 
especuladores les ha dejado sin recursos para pagar las 
hipotecas».

1.7. Recapitulació

en aquest primer apartat de la primera part del treball hem in-
troduït alguns conceptes i idees al voltant del nacionalisme, per 
exemple, com ha sigut utilitzat per la classes dominant i com s’ha 
reproduït a partir d’un relat històric fet a mida. a més, hem trac-
tat aspectes de dues disciplines que cal tindre molt en compte a 
l’hora d’analitzar el discurs nacionalista i que estan estretament 
lligades: la política i l’economia. Podem dir que la primera s’ha 
convertit en la gestió de la segona. els governants legislen segons 
els dictàmens de les grans corporacions mundials, que són les que 
realment ostenten el poder. en aquest context de pèrdua de po-
der popular en detriment d’aquestes multinacionals, el naciona-
lisme es converteix en una eina fonamental de cohesió social. en 
el següent apartat tractarem d’esbrinar com Convergència i Unió, 
partit situat en el poder a Catalunya, utilitza aquesta estratègia i 
muta el seu discurs nacionalista segons les exigències del moment.
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2. CONTEXT SOCIOPOLÍTIC

Un altre aspecte que cal tindre en compte a l’hora d’analitzar el 
discurs polític és el context. en el nostre cas els sis anys que es 
comprenen entre els anys 2010 i 2015, perquè treballarem els tex-
tos que es van generar en aquestes dates, però també el passat, 
pròxim i no tan pròxim, que ens ha conduït a la situació actual. 
Res no és casual, per això, a través de tres elements que conside-
rem claus, intentarem donar les eines per a entendre el perquè de 
tot plegat.

Primerament, parlarem de com hem arribat fins al punt actual, 
tractant les dates més importants a partir d’un eix cronològic. a 
continuació, intentarem esbrinar quines han sigut les causes que 
han generat o accentuat una catalanitat de caire més independen-
tista. I, finalment, repassarem quins són els actors que participen 
del conflicte, tant els que es posicionen a favor com en contra i si 
ho fan des de l’esquerra o des de la dreta.

2.1. Cronologia

2.1.1. La formació del catalanisme

Per a entendre la creació d’un catalanisme polític, no podem deixar 
de banda les teories que expliquen la formació dels moviments 
d’afirmació nacional. d’una banda, i com ja hem explicat adés, 
podem parlar de l’aparició del nacionalisme com a reacció a un 
moviment nacional popular, que buscava, a través de l’afirmació 
d’una identitat col·lectiva, l’emancipació social. en aquest cas el 
moviment d’afirmació nacional és de caràcter popular. d’altra 
banda, caldria parlar d’un moviment nacional iniciat per la bur-
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gesia. en aquest sentit, cal tindre en compte les paraules d’Úbeda 
(2015: 107):

«en un primer moment, la reivindicació nacional està 
dirigida per la burgesia local —ja que, en aquest pri-
mer punt, la burgesia del poble oprimit és oprimida per 
l’estat central, del qual encara no participa. seguidament, 
aquesta burgesia nacionalista cerca suports entre les clas-
ses populars per configurar un bloc social potent amb 
què crear una pressió forta vers l’estat central. després, 
la burgesia local arriba a un acord amb l’estat central per 
millorar la seua posició econòmica dins del repartiment 
del ‘pastís estatal’; així és com finalment la burgesia lo-
cal ‘traeix’ les classes populars, s’integra amb la resta de 
burgesies de l’estat central i abandona la reivindicació 
nacional».

a partir d’ací, «es tracta d’esclarir fins a quin punt el catala-
nisme fou —i és— una ideologia i una pràctica política d’origen 
burgés o si de bell antuvi, al costat del vessant conservador, en sor-
gí un altre de netament popular, amb ideari, formacions i òrgans 
d’expressió propis» (Ferrando i nicolàs 2011: 312). 

els inicis del catalanisme, els podem lligar al federalisme. Com 
indica Rovira (2013: 85), «el primer nucli polític de caràcter es-
sencialment català el constituí Valentí almirall, que després de la 
caiguda de la República espanyola accentuà el seu sentit catala-
nesc». també Botran, Castellanos i sales (2014: 184) entenen que 
els orígens del catalanisme són de caràcter popular: «el catalanisme 
polític no nasqué, doncs, al caliu de la Renaixença literària, sinó 
de l’experiència històrica acumulada pel federalisme, especialment 
durant la conjuntura revolucionària del 1868-1873 i després de la 
derrota popular de 1874». I a partir d’ací, es va anar configurant 
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un catalanisme que acabà per resultar «una variada pluralitat de 
tendències, agrupacions i escoles, en les quals es manifestaven to-
tes les idees de l’època, fins les extremes» (Rovira 2013: 117).

Fou en aquest moment de bona vitalitat del moviment quan, 
sumat a la crisi estatal motivada per la pèrdua de les colònies, la 
burgesia catalana se sumà al projecte catalanista. Com expliquen 
ardit, Balcells i sales (1980: 441-442), «la maduració de la cons-
ciència nacional catalana va induir la fracció més lúcida de la bur-
gesia catalana a configurar i dirigir el moviment nacional abans 
que aquest es posés en marxa sense ella i probablement contra 
ella». d’aquesta manera, la burgesia feia explícit el trencament 
amb el règim, «no sense abans intentar una reforma del sistema 
per mitjà de la col·laboració amb el govern espanyol» (Botran, 
Castellanos i sales 2014: 191). Fóra com fóra, la burgesia se sumà, 
fruit d’això es fundà la Lliga Regionalista, a partir de la unificació 
del Centre nacional Català i la Unió Regionalista, la qual va con-
tribuir a la construcció d’una cultura nacional de caràcter conser-
vador, fet que detallarem en apartats posteriors.

2.1.2. antecedents del procés

L’any 2010 és la data que hem escollit per  a començar a analitzar 
els discursos de Convergència i Unió (any en què artur Mas guan-
yà les eleccions i va començar a presidir el Parlament), però per a 
entendre el conflicte cal anar més enrere. Cal dir que Catalunya, 
a diferència de la resta de territoris dels Països Catalans, sempre 
ha mantingut una identitat pròpia respecte a l’estat espanyol, així 
com unes maneres de funcionar en els àmbits polític i social dife-
rents (díez 2014). a més d’un sentiment de resistència contra un 
estat que sempre ha treballat per l’extinció del poble català. eixe 
caliu de sentiment diferencial ha permés avivar el conflicte actual.
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Com apunta Muñoz (2014: 5), «al voltant de 2009 es veu 
un primer canvi de tendència, poc després de l’esclat de la crisi 
econòmica i coincidint amb les consultes populars per la inde-
pendència que es van celebrar a la meitat dels municipis de Cata-
lunya». aquestes consultes de caràcter popular, que van mobilitzar 
900.000 persones i 554 municipis (altarriba i altres 2012: 5), van 
plasmar el descontent independentista, tant a l’estat central com 
al govern de la Generalitat. a més, també podem parlar d’una 
crisi de règim que, amb la figura del rei com a element central, es 
començà a qüestionar. Com dèiem, aquest impuls al marge de les 
institucions, sumat a les crisis econòmica i de règim, contribuïren 
a l’augment de l’independentisme.

2.1.3. La sentència del tribunal Constitucional de 2010

Un any després, mitjançant la sentència del tribunal Constitu-
cional (tC), el govern tornava a carregar contra l’autonomia de 
Catalunya, amb l’intent de reduir-la a una mera diputació subor-
dinada, cada cop més, a l’estat central. aquest fet, sumat al que 
hem comentat en l’apartat anterior, va suposar un augment sig-
nificatiu de l’independentisme i, a partir d’aquest moment, «van 
començar a circular les primeres enquestes que donaven una ma-
joria a l’independentisme en un hipotètic referèndum» (Muñoz 
2014: 5).

Per a l’historiador Xavier díez (2015: 115), la sentència del tC 
va suposar l’entrada «en una nova fase històrica, en què bona part 
de la societat civil, també metafòricament, havia sobrepassat uns 
polítics desconcertats», fet que posà de manifest que les polítiques 
regionalistes del govern de la Generalitat eren insuficients per fer 
front a les contínues negatives de l’estat espanyol i van ser el polítics 
qui adaptaren els seus programes d’acord a les demandes del carrer.
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Un altre fet que cal destacar pel que fa a aquesta data és que 
per a molts representa l’origen de l’independentisme actual, l’inici 
del procés. Però, com explica Caldera (2013: 152), «la sentència 
del tribunal Constitucional contra l’estatut del Principat, l’estiu 
de 2010, no és el començament de res. aquest relat, impulsat des 
de moltes tribunes públiques, és una eina essencial per justificar 
les trajectòries de molts actors de poder dels darrers 30 anys, però 
no gaudeix de cap tipus de rigor». amb açò, Caldera denuncia 
l’apropiació dels sectors conservadors d’un procés que s’havia ini-
ciat des de baix, des de les consultes populars i que, abans que 
aquestes es produïren, va ser l’independentisme revolucionari que 
mantingué viva la catalanitat en clau rupturista.

2.1.4. La manifestació de l’11 de setembre de 2012

L’11 de setembre de 2012 fou una data clau en el procés, perquè 
representa el moment en què alguns sectors del poder van can-
viar el discurs regionalista i començaren a abraçar en certa manera 
l’independentisme, al·legant que representaven la voluntat popu-
lar. Però, al nostre parer, aquest canvi de tendència respon més 
als interessos partidistes i de poder de les elits, que als anhels de 
satisfer la voluntat del poble.

Com explica Caldera (2013: 153), «l’any 2012 va ser un any 
molt complicat per a tot l’entramat de poder. amb la majoria ab-
soluta del PP, l’estat pretenia pilotar amb mà de ferro un escenari 
complicadíssim; amb la intervenció de la Ue i la prima de risc 
com a espases de dàmocles. això suposava aprofundir en el seu 
full de ruta de la recentralització» com, per exemple, amb l’atac a 
la llengua catalana, així com al model d’immersió lingüística.
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en aquest context de crisis, atacs del govern central con-
tra l’autonomia i la identitat catalanes i l’increment de 
l’independentisme, el govern català, comandat per artur Mas, va 
apostar pel pacte fiscal amb l’estat espanyol. Una manera d’evitar 
el trencament amb l’estat però, alhora, aprofitar el context social 
català per a exigir unes millores econòmiques. el pacte fiscal es va 
convertir, en boca dels polítics de Convergència i Unió, en la so-
lució perfecta per a fer front als problemes de la societat catalana.

així, en la manifestació de 2012, la comitiva oficial clamava 
pel pacte fiscal, tot i que la majoria social cridava «independèn-
cia». siga com siga, la diada va ser un èxit que va posar el conflicte 
Catalunya-espanya en el centre del debat i va arrossegar les diver-
ses forces polítiques a tindre un posicionament sobre el tema o, 
inclús, a modificar el discurs per tal de mantindre o aconseguir 
certs privilegis.

2.1.5. L’escàndol de corrupció de l’ex-president Pujol

Jordi Pujol i soley (1930) va ser president de la Generalitat de 
Catalunya del 1980 al 2003, any en què deixà la primera fila de 
CdC. tot i això va seguir ocupant càrrecs importants dins del 
partit.

Podem dir que Pujol es va convertir en un referent polític per 
a la societat catalana, ja que es va erigir com una personalitat que 
va defensar la llengua i la cultura catalanes durant el Franquisme, 
que va treballar per la construcció d’un sistema polític democràtic 
i que va defensar els interessos dels catalans a espanya. açò li va 
permetre que la societat identificara els seus interessos amb els de 
Catalunya, fet que es va fer palés quan va ser acusat per corrupció 
l’any 1984 (poc després d’haver obtingut la majoria absoluta al 
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Parlament), ja que unes dues-centes mil persones es van manifes-
tar perquè creien que s’estava atacant Catalunya.

ara, però, el 24 de juliol de 2014, l’ex-president va confes-
sar que havia mantingut durant 34 anys diners no regularitzats 
a l’estranger i va començar a investigar-se el cas, a través d’una 
comissió d’investigació encapçalada pel diputat de la CUP david 
Fernández. aquest fet ha comportat diverses conseqüències per a 
la figura de Jordi Pujol, com la retirada de l’oficina institucional, 
la pensió vitalícia i el tractament de Molt Honorable per part de 
la Generalitat de Catalunya.

també cal tenir en compte l’impacte d’aquesta situació en 
l’esfera política, perquè podria  afectar el moviment independen-
tista —en general— i a CiU —en particular. Pel que fa al primer, 
podem dir que «els presumptes casos de corrupció que hi ha (in-
cloent-hi el que afecta l’ex-president Jordi Pujol) no han debilitat 
el procés. aquests casos no han comportat cap daltabaix pel que 
fa a la defensa de la consulta i de la independència, ja que és un 
moviment amb valors democràtics» (altarriba 2014: 28).

tanmateix, CiU ho tindrà més complicat. Primerament per-
què, si vol salvar els mobles, haurà de desprendre’s totalment de la 
figura de Pujol. I, en segon lloc, perquè, tot i aconseguir deslligar 
a l’ex-president de CiU en l’actualitat, el passat es una llosa que 
és fa molt pesada i, juntament amb les polítiques de retallades so-
cials, pot ser un fet que debilite molt el govern i, de retruc, la seua 
posició en el procés sobiranista.

2.1.6. La consulta sobiranista de 2014

Com ja hem comentat, tot i que el govern català pretenia pactar 
amb l’espanyol un tracte fiscal més just, la societat catalana es 
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mobilitzava per la independència. aquest fet, sumat a la negativa 
des de l’estat central i la pressió d’algunes formacions polítiques 
com la CUP i eRC, va provocar que des de la institució catalana 
es començara a treballar per  a celebrar una consulta.

així, el 12 de desembre de 2013, artur Mas, acompanyat per 
representants d’altres forces polítiques (d’eRC, CUP i ICV) que 
hi donaven suport, va anunciar la data de la celebració de la con-
sulta i que demanarien al govern espanyol el traspàs de competèn-
cies per a convocar la consulta. La petició no va ser acceptada, és 
més, el president espanyol  va afirmar que la consulta no es duria 
a terme. Malgrat tot, les forces polítiques catalanes implicades en 
la celebració de la consulta van tirar endavant la campanya.

Pel que fa a la doble pregunta triada per a la consulta, hem 
d’analitzar quines conseqüències podia comportar. aquest format 
(«Vol que Catalunya esdevingui un estat?» i «en cas afirmatiu, 
vol que aquest estat sigui independent?») deixava pas a diversos 
escenaris polítics després de la consulta: des de la independèn-
cia a l’encaix actual amb l’estat espanyol, passant per la creació 
d’un estat federal dins  d’espanya. tot i que, a priori, pot sem-
blar que aquesta diversitat de possibles escenaris estiguera motiva-
da per l’afany democràtic de les forces polítiques, també podem 
pensar que la formulació de la doble pregunta era una estratègia 
d’algunes forces tradicionalment no independentistes (com CiU) 
per a aturar el procés d’independència, però sí obtindre una es-
tructura d’estat que li permetera millorar els interessos de la classe 
que representa.

siga com siga, l’estat espanyol va anul·lar la Llei de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de participació ciuta-
dana, aprovada el  26 de setembre de 2014, amb la qual es pre-
tenia donar cobertura legal a la consulta. aquest fet va provocar 
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que la consulta no es duguera a terme per la via legal i tots els 
mecanismes institucionals es van aturar. tot i això, la consulta es 
va celebrar a partir d’un procés de participació ciutadana, també 
prohibit pel govern espanyol.

2.1.7. La ruptura entre Convergència i Unió

des que Convergència democràtica de Catalunya (CdC) va de-
cidir, d’una manera o d’una altra, apostar per la construcció d’un 
estat al marge del projecte espanyol, han sigut moltes les tensions 
que s’han produït entre els dos partits que conformaven la federa-
ció, ja que Unió democràtica de Catalunya (UdC) no abraçava 
de cap manera cap projecte de trencament amb l’estat central. 

aquest clima tens no ha aguantat més i els tres consellers 
d’Unió al Parlament han decidit dimitir, després que Convergèn-
cia els donara un ultimàtum per a decidir si donaven o no suport 
a la independència de Catalunya. en aquest context, tot i que 
des d’Unió neguen el trencament, Convergència ha afirmat que 
aquesta és la fi de la federació.

2.1.8. Les eleccions catalanes del 27 de setembre de 2015

davant la negativa de l’estat espanyol a la proposta de pactar la 
celebració d’un referèndum, els partits que defensen la indepen-
dència de Catalunya van apostar per convocar eleccions autonò-
miques, tot i que de caràcter plebiscitari per tal d’obeir el mandat 
popular i posar en marxa un full de ruta cap a la independència, 
en cas de guanyar.

 La campanya electoral ha estat marcada per la guerra bruta 
exercida per l’estat contra els partits independentistes. de manera 
que, tot i negar el caràcter plebiscitari de les eleccions, l’unionisme 
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ha fet palés a la pràctica que aquest procés electoral era diferent de 
l’habitual a Catalunya. 

Pel que fa als resultats podem parlar d’una victòria amb majo-
ria absoluta d’escons del pol independentista, ja que en sumen un 
total de 72 (62 de Junts Pel sí —coalició formada per CdC, eRC 
i personalitats de la societat civil— més 10 de la CUP), però no 
una majoria de vots. els partits unionistes parlen d’una victòria 
del no a la independència, perquè conten els vots de Catalunya 
sí Que es Pot (CsQeP), tot i que la coalició formada per Podem 
i Iniciativa entre d’altres, assegura que els seus vots no són unio-
nistes, ja que estan a favor del dret a decidir i s’allunyen molt del 
posicionament polític d’aquestes formacions.

siga com siga, l’independentisme té majoria al Parlament i el 
nou govern té pensat engegar un full de ruta cap a la indepen-
dència. el punt més problemàtic és la investidura del president. 
Junts Pel sí no té pensat investir ningú altre que no siga artur 
Mas, però necessiten els vots de la CUP, que adverteix que no 
farà president la cara visible de les retallades i la privatització. La 
pilota està al terrat de Junts Pel sí, que haurà de triar entre Mas 
o el procés.

2.2. Causes

2.2.1. Les polítiques homogeneïtzadores de l’estat espanyol

L’estat espanyol, com a estat plurinacional que és, sempre ha in-
tentat consolidar un marc territorial cohesionat a partir d’una 
única cultura nacional, la castellana, que va ser assumida per les 
elits governants i adaptada per a garantir que les persones que 
viuen al territori estatal s’identifiquen amb ella.
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Però, per a garantir aquesta cohesió nacional, no és suficient 
amb l’empeny de potenciar una determinada cultura d’un dels 
pobles de l’estat, sinó que cal eliminar qualsevol element identi-
tari de la resta de nacions sotmeses. dit d’una altra manera:  «un 
individu sols pot considerar-se espanyol després que l’estat ‘es-
panya’ l’haja desprovist de la seua identitat» (de Vargas Golarons 
i altres 1987: 36-37). aquest aniquilament cultural es pot dur a 
terme de manera directa (per exemple, a partir de l’assassinat o 
la repressió física) i indirecta (a partir de polítiques, aparentment 
innocents, encaminades a retallar o eliminar els trets  diferencials 
dels pobles).

Pel que fa al cas català, podem enumerar diversos exemples de 
cada cas. Quant a la repressió directa, el Franquisme representa 
a la perfecció aquesta pràctica, ja que va suposar un període de 
prohibició i substitució de la llengua i la cultura catalanes, així 
com de persecució a la gent que havia lluitat perquè la llengua 
i la cultura nostrades gaudiren dels mateixos drets que les de les 
nacions amb estat.

Però, al marge del Franquisme, l’intent d’aniquilar els trets 
identitaris perifèrics a l’estat espanyol no a tingut aturador. La 
Constitució del règim postdictatorial, aprovada el 1978, afirma 
en l’article 3.3 que «la riqueza de las distintas modalidades lin-
güísticas de españa es un patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección». Però, a la pràctica, aquestes parau-
les són paper mullat, ja que reflecteixen una suposada voluntat 
abstracta i no una llei aplicable, fet que ha permés als diferents 
governs legislar amb polítiques contràries a aquest article.

en aquest sentit, podem parlar d’un bipartidisme que ha trac-
tat el conflicte de les  nacions perifèriques de manera no tan di-
ferent. el PP, que va guanyar les seues primeres eleccions l’any 
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1996, va dur a terme unes polítiques més agressives, mitjançant 
una ideologia centralista i uniformadora i, en el cas català, va revi-
var el conflicte lingüístic amb la distinció entre ‘català’ i ‘valencià’. 
el PsOe no va aplicar polítiques d’aquesta magnitud, tot i això:

«Posà en pràctica una política calculadament ambigua en 
relació a les llengües cooficials altres que l’espanyol, i no 
sols de portes enfora, sinó també de portes endins. així, 
mentre respectava la normativa unitària de la llengua al 
País Valencià, feia que l’agència espanyola de l’IsBn 
distingís entre llibres en ‘català’ i llibres en ‘valencià’» (Fe-
rrando i nicolàs 2001: 439).

en definitiva, aquesta manera de legislar contra les nacions pe-
rifèriques té una llarga tradició i no cessarà si no hi ha un canvi 
profund en les estructures de poder de l’estat, ja que, com hem 
comentat abans, la cohesió social passa perquè la gent es reconega 
com a espanyola.

2.2.2. Catalunya i espanya, dos cultures en conflicte

Podem dir que l’estat espanyol —sota els diferents noms que 
ha pogut tindre al llarg de la història—, com hem explicat en 
l’apartat anterior, sempre ha intentat acabar amb els trets identi-
taris catalans o, si més no, reduir-los a un regionalisme folklòric 
sempre subordinat als interessos de la nació central. d’altra ban-
da, Catalunya, en major o menor mesura en segons quin context 
històric, sempre ha sabut resistir front als atacs rebuts. aquests dos 
fets fan palés que hi a un conflicte que no ha acabat i que no ho 
farà fins que Catalunya puga decidir el seu futur o fins que l’estat 
espanyol consolide el seu projecte uninacional.
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els factors que alimenten el conflicte són diversos, però po-
dem resumir-los en tres. Primerament, una cultura política molt 
diferent. Com explica Xavier díez (2013), ja en el segle XV Ca-
talunya es va convertir en la primera regió europea en abolir 
l’esclavitud, «els pagesos catalans [...] podran tractar d’igual a 
igual la noblesa, fet que implicarà una veritable revolució so-
cial, encara que pactada amb el poder reial» (díez 2013: 20) 
que, segons l’autor, va suposar un exemple de societat avançada i 
confrontada al model polític d’altres territoris com el castellà. I, 
com a fet històric més recent, des de la transició, s’han dibuixat 
entramats polítics diferents a Catalunya i a l’estat espanyol. si a 
aquest últim territori es va instaurar «un bipartidisme sòlid, amb 
dues formacions polítiques oposades en la retòrica i convergents 
en les pràctiques econòmiques i polítiques» (díez 2015: 138), 
els partits espanyols a Catalunya no van més enllà d’un terç de 
la representació total.

Un segon fet a tindre en compte són els contextos de violència 
directa que ha exercit l’estat espanyol contra Catalunya, fet que 
es fa explicit en el períodes dictatorials com el de Primo de Rivera 
o el de Francisco Franco, en els quals es va dur a terme una dura 
repressió i prohibició contra tot allò català. aquests períodes ali-
menten unes actituds antagòniques i en conflicte, que es traslla-
den als nostres dies de manera molt més implícita: l’opressor con-
tra l’oprimit, l’atacant contra el resistent. I en aquests paràmetres 
és molt difícil que la ferida cicatritze.

tot això ens porta al tercer factor: en temps de crisi el conflicte 
s’aviva més i la cultura de resistència es converteix en articulació 
d’un projecte diferent, com és el cas actual. aquest factor, més 
que una causa, podria paréixer una conseqüència. Però, si fem 
la vista enrere, podem veure com aquest fet es repeteix i, tot i no 
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triomfar —per exemple, amb l’obtenció de més autonomia polí-
tica o, directament, amb la constitució d’un estat propi—, ajuda 
a enfortir una identitat col·lectiva diferent a la de la nació central, 
al llarg del temps.

2.2.3. La crisi socioeconòmica

Per a entendre com hem arribat al context actual, no podem obli-
dar-nos de la crisi socioeconòmica que és, al cap i a la fi, el tema 
que més importa a la societat, tant catalana com espanyola; en els 
millors dels casos per la inestabilitat social i, en els pitjors, per la 
misèria i pobresa causades.

aquest període, inevitable —com ja hem vist— en el sistema 
capitalista, permetrà assentar les bases d’un període d’expansió. 
Però, cal constatar que aquesta expansió es podrà dur a terme 
d’una manera concreta i contra les classes populars a escala glo-
bal: retallant en despesa social i privatitzant els serveis públics. És 
una nova puntada endavant per salvar el sistema, en la qual «els 
nivells de creixement que el capitalisme pot generar en el futur no 
li permeten plantejar cap distribució del pastís de manera que una 
petita porció d’aquesta es pugui dedicar a la legitimació social» 
(Busqueta 2013: 200)

això vol dir que les elits eixiran de la crisi —o ja ho han fet— 
a costa d’haver provocat una crisi permanent al si de les classes 
populars, hipotecant el seu futur i abolint a la pràctica els drets 
Humans. a més, la crisi socioeconòmica s’accentua als estats de la 
perifèria europea, com és el cas de l’espanyol. a Catalunya les da-
des són esgarrifadores. Com explica david Fenández (2015: 10-
11) al pròleg d’Anatomia d’una ruptura, «les pitjors retallades des 
del final de la dictadura s’apugen, entre 2010 i 2014, a 5.300 mi-
lions d’euros [...]. en el mateix temps, hem abonat 9.300 milions 
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d’euros a la banca en concepte únic d’interessos del deute [...] les 
caixes catalanes ens han costat més de 15.000 milions d’euros».

davant d’aquesta situació de crisi global i manca de capaci-
tat o voluntat per revertir la situació per part del govern central, 
l’independentisme s’ha presentat com una solució o com un in-
tent de ruptura per a poder construir un model diferent d’estat. 
d’una banda, la solució s’ha presentat sobretot per sectors tra-
dicionalment regionalistes que, amb la idea ‘espanya ens roba’, 
estan intentat estirar la corda per a tindre més incidència política 
dins del govern central; tot i això, cal dir que, potser per la sen-
zillesa de la construcció, és un argument que ha calat molt en 
l’independentisme en termes generals. És una manera de culpar 
de tota la situació econòmica a l’estat espanyol i justificar així les 
retallades socials.

d’altra banda, els independentistes tradicionals, vinculats a 
l’esquerra radical, veuen la independència com una possibilitat de 
ruptura, que genere altres canvis (socials, econòmics, ecològics...), 
i la construcció d’un camí propi que garantisca el benestar de la 
societat.

2.2.4. La crisi del règim del 78

el règim del 78 és el model polític que va adoptar l’estat espanyol 
després de la dictadura franquista. aquest canvi de model, de la 
dictadura a la suposada democràcia, es va dur a terme mitjançant 
el que es coneix com a transició espanyola, que se’ns ha venut des 
del relat oficial:

 «com un procés modèlic i exportable a altres transicions 
a la democràcia; que fou liderada per personalitats pro-
videncials (el rei, adolfo suárez), que es fonamentà en la 
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generositat dels diversos actors polítics i en el compro-
mís de les elits; que fou eminentment pacífica [...] i que 
assolí la reconciliació després de la tragèdia de la guerra 
civil» (díez 2015: 33).

Però, al marge d’aquesta visió oficiosa, hi ha una altra, la 
d’aquells que es quedaren al marge, fora del suposat consens. se-
gons Muniesa (2006: 73), «la transició fou dissenyada pel sector 
evolucionista del Franquisme (encapçalat per la família Borbó), 
amb el vist-i-plau dels poders fàctics internacionals (la socialde-
mocràcia alemanya i el departament d’estat dels eUa)». És, per 
tant, un procés vertical, de traïció social, una «ruptura pactada» 
feta a mida perquè res no canviara.

Com hem comentat, d’aquesta transició es van assentar els 
pilars del model polític actual a l’estat (monarquia, Constitució, 
parlament, sistema de partits, etc.). tot aquest entramat polític 
es sustenta gràcies a la reproducció diària d’una ideologia que el 
legitima, la Cultura de la transició (Ct). La Ct «no es una de 
las opciones, sinó el mismo tablero de ajedrez: el marco regula-
dor del conflicto [...] dispone también quién puede hablar, cómo 
y desde dónde [...] es un espacio de convivencia sin el pueblo» 
(Fernández-savater 2014: 194). al cap i a la fi, citant novament 
Fernández-savater (2014: 193), podem dir que la Ct «son distin-
sas variantes de lo mismo: el relato que hace del consenso en torno 
a una idea de la democracia (representativa, liberal, moderada y 
laica)».

ara, però, aquesta cultura ha entrat en crisi, ja que allò que s’ha 
volgut fer creure per activa i per passiva ara, agreujat per la crisi 
socioeconòmica, es qüestiona:  es fa més evident que mai que la 
Constitució s’aplica segons els interessos de les elits; el poble ja no 
se sent representat pels partits polítics, que han estat esquitats, a 



67

més, per escàndols de corrupció; el rei no ha resultat ser qui era i els 
escàndols de corrupció també han afectat tota la família reial, etc.

tots aquests factors d’inestabilitat, corrupció, injustícia, etc., 
han contribuït al fet que una gran part de la societat catalana vul-
ga marxar de l’estat espanyol, ja que pareix més viable que una 
reforma d’un model en fallida.

2.3. Actors

el procés sobiranista català és complex i divers i no respon a 
una ideologia concreta, sinó a múltiples variables, que van des 
de l’esquerra radical fins al conservadorisme regionalista. en 
aquest apartat tractarem quatre actors, que considerem rellevants 
en el conflicte: l’independentisme transversal, el conservadoris-
me governant a Catalunya, l’independentisme transformador i 
l’espanyolisme del govern central.

2.3.1. La burgesia catalana

si fem un repàs a la història comprovarem com la burgesia catala-
na mai s’ha posicionat a favor de l’independentisme, ja que ha vist 
protegits els seus interessos de classe per l’aparell estatal espanyol i 
ha preferit mantindre aquests privilegis corporativistes a defensar 
els trets distintius de la nació.

des de finals del segle XIX fins a la dictadura de Primo (1923), 
l’estat espanyol va viure un període convuls i inestable conegut 
com a Restauració. d’aquesta inestabilitat va voler traure’n pro-
fit la burgesia catalana a través de l’acció política i d’un movi-
ment, aparentment cultural, el noucentisme, que Josep Murgades 
(1976: 39) ha definit com:
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«aquell fenomen ideològic que, entre el 1906 i el 1923 
aproximadament, tipifica les aspiracions hegemòniques 
dels nuclis més actius de la burgesia catalana, postula els 
seus interessos en un pla ideal i, mitjançant la creació 
d’un complex sistema de signes lingüístics i iconogràfics, 
formula models i projectes que, a més d’explicar analò-
gicament la realitat, contribueixen a establir pautes de 
comportament social tendents a possibilitar la viabilitat 
d’una acció reformista».

Una acció que anava encaminada a tindre més incidència en 
l’estat central pel que fa a l’àmbit politicoeconòmic, però que no 
pretenia cap trencament. a més, dins del territori català es volia 
aconseguir una societat cohesionada en temps inestables. Per a 
dur a terme aquesta tasca el noucentisme, a banda d’altres meca-
nismes, es va encarregar d’instrumentalitzar el llenguatge. a tall 
d’exemple, podem dir que el mot ‘Imperialisme’ s’utilitzava per a 
defugir del terme ‘nacionalisme’, frenar i oposar-se a un catalanis-
me de base popular i presentar la cultura no en un pla a la defen-
siva, sinó d’imposició, com una eina integradora per a resoldre els 
problemes socials interns del país.

si citem altres exemples, podem dir que quan:

«la segona república espanyola va aprovar un esta-
tut d’autonomia per a Catalunya, la burgesia, que no 
controlava en aquells moments el govern, s’hi va posar 
des del primer moment en contra [...] Més tard, en el 
moment decisiu de juliol  de 1936, tampoc no van te-
nir dubtes respecte del camp que havien de triar, i van 
marxar en bloc a la zona franquista o a l’exili per donar 
suport incondicional a un règim que tenia com un dels 
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seus primers objectius el de liquidar l’autonomia i ofegar 
la cultura catalana» (Fontana 2013).

actualment, alguns parlen d’un viratge de la burgesia catala-
na cap a posicionaments independentistes motivat per diversos 
factors. segons Costa (2014), podem assenyalar quatre causes 
fonamentals: la disminució del pes dels mercats espanyols en el 
conjunt de vendes de productes catalans i l’augment de les ex-
portacions dels productes catalans a altres països; la pèrdua de pes 
del que havia sigut el lobby monàrquic a Catalunya; l’emergència 
d’una nova generació d’empresaris, educats en l’escola catalana, 
que ja no estan lligats emocionalment amb el projecte espanyol, i, 
finalment, la decadència de la marca españa, envoltada de crisis i 
escàndols de corrupció.

seguint en l’esfera econòmica i empresarial, cal dir que 
l’empresariat català, segons Font (2014: 69), aposta per l’estat pro-
pi (un 66,8% en l’enquesta del Pimec). Però, «la independència 
perdria força en les companyies més grans, amb només el 38,1% 
de suport de les associades a la Cecot amb més de 100 treballa-
dors, i entre les de la Pimec que tenen més del 30% de vendes a la 
resta de l’estat espanyol (55%)» (Font 2014: 69).

en aquesta línia, a l’hora de mesurar les forces independentis-
tes dins de la burgesia catalana cal tindre en compte que «el poder 
dins la classe burgesa no ve associat al pes numèric d’un sector 
determinat, sinó al poder econòmic que cada facció pot exercir» 
(Caldera 2013: 155), fet que atorga més poder de decisió a xico-
tets grups d’empresaris que controlen les multinacionals, tot i que 
la majoria de l’empresariat català done suport a l’estat propi.

aquests grups de lobbies no volen la independència sinó, a 
través de la legalitat —que vetla per l’statu quo, és a dir, pels seus 
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interessos—, «resituar-se millor (ells i les seves empresses) en el 
procés d’acumulació capitalista i la distribució de recursos i inver-
sions» (Caldera 2013: 156).

Quant a l’esfera política, no hi ha dubte que el partit que re-
presenta els interessos de la burgesia catalana, CiU, ha modificat, 
almenys aparentment, la seua relació amb l’estat central. I ha passat, 
si més no pel que fa al discurs, d’una entesa o pacte a un trencament 
que es concretaria, aparentment, en la construcció d’un estat propi. 
Les raons que s’han barallat han sigut diverses: garantir la cohesió 
nacional dins del territori català, culpabilitzar de les retallades socials 
al govern espanyol, obeir la veu del poble català, etc. Però, el cert és 
que, si mirem enrere, el que més interessa al govern i a la burgesia 
és pactar amb l’estat espanyol un model que satisfaça millor els seus 
interessos de classe i, en aquest sentit, el discurs independentista és 
un bon mecanisme per a tensar la corda al seu favor.

2.3.2. L’esquerra transformadora

sovint s’ha dit que l’independentisme és de dretes. Potser per una 
clara confusió entre ‘nacionalisme’ i ‘independentisme’ o per la 
voluntat de l’esquerra espanyola, que se sent ben còmoda lligada 
al projecte d’espanya i utilitza aquest argument per deixar de ban-
da la lluita per l’alliberament nacional. siga quina siga la causa, la 
realitat és que l’independentisme tendeix a anar més lligat a una 
ideologia d’esquerres, bàsicament pel fet de ser una lluita més que 
busca la igualtat i la justícia social.

dins de l’esquerra transformadora —o rupturista— catala-
na, pràcticament la totalitat de l’independentisme militant se li 
atribueix a l’esquerra Independentista (eI), moviment polític 
que lluita per la construcció d’uns Països Catalans socialistes i 
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feministes. Podem dir que «formulen que l’alliberament social i 
l’alliberament nacional responen a una mateixa opressió i que, per 
tant, la independència i el socialisme són dues cares de la mateixa 
moneda» (Buch 2007: 48).

a banda de l’independentisme tradicional, que té una llarga 
trajectòria, hem d’esmentar  Procés Constituent (PC), liderat per 
arcadi Oliveres i teresa Forcades, amb un discurs semblant, apar-
tat dels dirigismes i a favor del poder assembleari i amb una retòri-
ca marcadament d’esquerres.

Podem dir que tant l’eI com PC aposten per la «nació útil» 
(Rico 2013). És a dir, que volen la independència no com un pur 
tràmit a través del qual canviar el color de les banderes i instaurar 
noves fronteres, sinó com la garantia de millorar les condicions 
socials del poble de Catalunya. en paraules de Xavier díez (2015: 
198): 

«Podríem parlar d’un moviment de fons que corre 
paral·lel a la degradació de la política tradicional, de crisi 
sistèmica de representació, de descrèdit de les esquerres 
tradicionals i de treball silenciós [...] de moviments so-
cials a favor d’un impost a les transaccions financeres, de 
col·laboració amb la nova immigració, de combat contra 
la nova pobresa, de resistència contra la precarietat, de 
lluita contra els desnonaments o de moviments en de-
fensa dels serveis públics o de les condicions laborals».

2.3.3. L’independentisme transversal

Una vegada analitzat l’independentisme conservador i rupturista, 
podem parlar de l’independentisme transversal, majoritari, que 
busca «un reinici del sistema polític de democràcia representativa 
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que impliqui transparència, rendició de comptes i regeneració dels 
partits polítics. Una defensa dels pilars de l’estat social europeu 
que permeti mantenir el llegat polític dels gloriosos trenta» (Cal-
dera 2013: 160).

amb això, podem veure algunes semblances amb el pol 
conservador i altres amb el pol rupturista. d’una banda, 
l’independentisme transversal, a diferència de l’esquerra transfor-
madora, no es planteja destruir l’statu quo vigent, és a dir, aposta 
pel reformisme, fet que comparteix la burgesia catalana. d’altra 
banda, també aposta per la «nació útil», és a dir, per la construcció 
d’un nou model d’estat que ajude a millorar les condicions dels 
catalans i les catalanes. en aquest context, tant un pol com l’altre, 
han de demostrar quin projecte és millor per a la societat catalana 
i guanyar, d’aquesta manera, el combat per les majories.

aquestes tensions entre un i l’altre pol es fan explícites dintre 
d’aquest independentisme transversal, que s’organitza principal-
ment a partir de l’assemblea nacional Catalana (anC), pla-
taforma erigida com a organisme polític independent que ha 
servit per a articular un moviment amb capacitat de desbordar 
les estructures polítiques i marcar l’agenda dels partits polítics.

si parlem de l’adn d’aquest moviment, val a dir que és autò-
nom, ja que de moment ha sabut controlar bastant bé els intents 
de manipulació per part d’algunes forces polítiques;  consolidat i 
potent; contraposa els valors democràtics a la corrupció, fet que 
fa palesa la voluntat de regenerar el model actual; és majoritària-
ment d’esquerres —de la població que es declara independentis-
ta un 71,6% es considera d’esquerres—; és participatiu i pacífic. 

Pel que fa a la transversalitat, entenem que dota de potencia-
litat i força el moviment, però que tard o d’hora aquest haurà de 
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decantar-se de manera més clara per un dels dos pols que perfilen 
un o altre model d’estat. La societat catalana haurà d’escollir entre 
seguir en un model d’estat fet a mida en benefici dels interessos 
privats o utilitzar la independència com un mecanisme per a cons-
truir un model al marge de l’actual.

3.3.4. el govern espanyol 

el govern espanyol sempre ha utilitzat l’argument de la Constitu-
ció per a tombar de facto qualsevol intent de secessió per part de 
Catalunya. apel·lant a la llei, més concretament a l’article 2 («la 
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la na-
ción española, patria común e indivisible de todos los españoles») 
i al 8 («la Fuerzas armadas, constituidas por el ejercito de tierra, 
la armada y el ejercito del aire, tienen como misión garantizar la 
soberanía e independencia de españa, defender su integridad te-
rritorial y el ordenamiento constitucional»), per a tancar un debat 
necessari, si més no, a Catalunya.

aquesta negativa per part de l’estat espanyol contra els po-
bles perifèrics del territori estatal, i, més concretament, con-
tra els Països Catalans, es pot anomenar en paraules de Víctor 
alexandre (2006)  ‘cerrazón’, que significa tancar les portes a la 
raó i al diàleg. a partir d’aquesta negativa, l’estat ha dut a terme 
un parell d’estratègies encaminades a la confrontació social entre 
‘ells’ —els catalans, el roïns— i ‘nosaltres’ —els espanyols, els 
bons—, el que anteriorment hem assenyalat com la construcció 
de l’enemic.

d’una banda, i a partir de l’aplicació d’aquest últim terme, 
l’estratègia de la por, el fet de suggerir la utilització de la legislació 
per a practicar la repressió generalitzada (díez 2015: 190). de 
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l’altra, una ofensiva a través dels mitjans d’informació contra el 
sobiranisme, al·legant que és una cortina de fum per a tapar les 
retallades o un xantatge dels catalans per a obtindre més benefici 
de l’estat central en detriment de la resta d’espanyols.

si analitzem el resultat de les dues estratègies, podem dir que 
la primera no ha triomfat, mentre que la segona sí que ho ha fet. 
tot i això, ho ha fet en la societat espanyola, la qual no hauria 
de decidir el futur del poble català. Però, alimenta el conflicte 
espanya-Catalunya i ajuda a identificar els catalans amb els ene-
mics, és a dir, a generar nacionalisme espanyol, que sempre és un 
bon mecanisme de cohesió nacional.

en definitiva, l’estat espanyol no ha canviat gens la seua es-
tratègia des de fa 300 anys, tot i que la societat catalana demana 
a crits tindre veu en un fet tan important com és decidir sobre el 
seu futur nacional. al capdavall, és un estat que s’ha creat per la 
força —com la majoria d’estats— i pareix que aquesta és l’arma 
que seguirà utilitzant fins a aconseguir convertir-se en un estat 
uninacional i garantir, d’una vegada per totes, la cohesió en tot el 
territori espanyol.
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3. ANÀLISI CRÍTICA DEL DISCURS 
(ACD)

Podem definir l’anàlisi Crítica del discurs (aCd) com «un tipo 
de investigación analítica sobre el discurso que estudia primaria-
mente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y 
la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 
combatidos por los textos y el habla en el contexto social y políti-
co» (van dijk 1999: 23). 

3.1. Característiques principals

3.1.1. Consciència d’un paper social extralingüístic

Per a dur a terme la seua tasca, els analistes crítics del discurs bus-
quen superar els límits que suposa l’anàlisi gramatical centrada 
en l’oració, de manera crítica amb tot allò que els envolta y «al 
lado de los distintos grupos y gentes socialmente dominados» (van 
dijk 1999: 24). És a dir, a més de desenvolupar una tasca impor-
tant en l’àmbit lingüístic —que a més, en aquest camp, intenta ser 
renovadora—, també busca dotar d’altres eines la societat perquè 
aquesta prenga partit en els afers polítics i lluite per l’emancipació. 
això implica, també, un posicionament polític clar, al costat dels 
dominats, «con una actitud de oposición y disidencia contra qui-
nes abusan de los textos y las declaraciones con el fin de establecer, 
confirmar o legitimar su abuso de poder» (Van dijk 2013: 144).

3.1.2. Contra l’apoliticisme acientífic 

de vegades, es desqualifica l’aCd «tachándola de ‘política’, y por 
tanto de ‘acientífica’» (van dijk 1999: 24). Però, els analistes crí-
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tics rebutgen aquesta afirmació, ja que entenen que tota anàlisi és 
política i que cal implicar-se, des de l’acadèmia, en la lluita per la 
justícia social. això vol dir que, a banda de la implicació pel que 
fa als avanços teòrics i analítics en el camp del discurs, les i els 
analistes crítics tracten d’abordar problemes socials i polítics.

3.1.3. didàctica i multidisciplinar

també és important destacar que els textos que provenen de 
l’aCd són un producte que «ha de poder enseñar-se, y por con-
siguiente, ha de resultar comprensible. si los estudiantes no nos 
comprenden, no pueden aprender de nosotros ni criticarnos» 
(Van dijk 2013: 145). aquesta idea moltes vegades no es té en 
compte des de les institucions acadèmiques i el professorat acaba 
per generar textos que no tenen transcendència social, bé perquè 
utilitzen un llenguatge complicat o perquè els temes que tracten 
són massa concrets i limitats.

Un altre fet que cal tindre en compte és la multidisciplina-
rietat de l’aCd. Com explica van dijk (199: 24), «en el mundo 
real de los problemas sociales y de la desigualdad, la investiga-
ción adecuada no puede ser sino multidisciplinar». així, a banda 
de la necessària investigació en el camp lingüístic, no podem 
deixar de banda altres camps com la història, la sociologia o la 
política.

3.1.4. Marc conceptual i teòric de l’aCd

Com afirma van dijk (1999: 186), «a fin de vincular el discurso 
con la sociedad en general, y con la desigualdad social en par-
ticular, necesitamos un marco teórico que nos haga capaces de 
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enlazar dichos diversos niveles de descripción». en aquesta línia, 
cal destacar alguns nivells:

1) el membre d’un grup, com a representant d’un 
col·lectiu determinat; 2) les relacions entre acció i pro-
cés, ja que les primeres, per insignificants que pareguen, 
generen processos més amplis i complexos; 3) el context 
i l’estructura social, és a dir, l’entorn on es desenvolu-
pen les relacions entre els diversos actors que participen 
d’una situació concreta; 4) les representacions sociomen-
tals, ja que s’entén els actors, les accions i els contextos 
com a construccions socials, perquè hi ha interacció en-
tre individus o grups, i mentals, ja que aquestes inte-
raccions també exigeixen coneixements comuns per un 
grup determinat (van dijk 1999).

3.2. Introducció als principals conceptes d’anàlisi

3.2.1. Llenguatge

segons el Diccionari de la Llengua Catalana (dIeC), «el llen-
guatge és la facultat humana de comunicar els propis pensa-
ments o sentiments a un receptor mitjançant un codi lingüístic 
compartit», és un mitjà perquè els altres interpreten els pen-
saments d’algú o la realitat que aquest algú vol que algú al-
tre interprete. amb aquest raonament, observem una relació 
evident entre llenguatge i pensament. si entenem que aquests 
dos conceptes estan estretament units i que el llenguatge és 
un mitjà per a donar a conéixer tot allò que sentim i pensem, 
hem de tindre clar que, segons com utilitzem aquest mitjà, el 
nostre objectiu —donar a conéixer una determinada ideologia i 
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fer que el receptor acabe combregant amb ella— s’aconseguirà 
o no.

3.2.2. Ideologia

el significat d’ideologia és més complex, ja que se li atribueixen 
múltiple definicions. el dIeC redueix la definició a «sistema 
d’idees». eagelton (1997: 277) diu que «el concepto de ideolo-
gía pretende revelar algo de la relación entre una expresión y sus 
condiciones materiales de posibilidad, cuando se consideran di-
chas condiciones de posibilidad a la luz de ciertas luchas de poder 
centrales para la reproducción (o también, para algunas teorías, la 
contestación) de toda una forma de vida social». Podem afirmar 
que la ideologia ho impregna tot i, segons Rossi-Landi (1980: 
17), «toda actividad humana, cualquiera que sea, es hoy también 
almenos en parte, una actividad ideológica». en definitiva, podem 
dir que la ideologia és el conjunt d’idees d’un grup social deter-
minat destinades a la mobilització social, en un o altre sentit, i 
encaminades a la conquesta de l’hegemonia social o, directament, 
del poder.

3.2.3. Poder

el poder, segons el dIeC, és «el domini que hom té sobre algú o 
sobre alguna cosa». Per tant, perquè apareguen relacions de poder, 
ha d’haver un subjecte que domine, un aparell per a fer possible la 
dominació i una ideologia hegemònica que legitime aquesta pràc-
tica, que serà presentada socialment com quelcom no ideològic. 
Com explica Bourdieu (2001: 93) «las ideologías [dominantes] 
se sirven de intereses particulares, que tienden a presentar como 
intereses universales, comunes a la totalidad del grupo». a partir 
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d’aquestes definicions, podem concloure que el nacionalisme és 
una ideologia de la classe dominant (del poder), que intenta fer 
veure que els interessos individuals (o d’una minoria) són comuns 
a tot el grup nacional.

3.2.4. Política institucional

Com explica Margarida Bassols (2007: 12), «en parlar de poder 
i de decisions de transcendència notable, tothom pensa en el sis-
tema polític, ja que les seves estructures, línies i decisions afecten 
més persones, en són l’out put, gairebé la raó de ser». La política és, 
si ens basem en el criteri de Gustau navarro i Pere Ribera (1990: 
97), «tradicionalment, art de governar. això  es concreta en un 
seguit de teories, vinculades a referents ideològics, que elaboren 
models d’estructuració i articulació de la societat, i de les relacions 
entre els individus, col·lectius socials, nacionals, etc.».

 És a dir, aquells que governen —els polítics— ho fan segons una 
ideologia determinada que influirà en l’estructuració i articulació 
d’una societat. La majoria de polítics governen per a mantenir els 
interessos de la classe que representen, per tant, les decisions que 
prenguen i les lleis que aproven seran, en general, contràries als 
interessos del poble. 

Perquè aquesta manera d’actuar no els supose un problema, els 
governants utilitzen un ampli ventall d’eines que contribueixen al 
fet que la societat no es posicione en contra i acabe revoltant-se. 
Una molt important és el llenguatge, ja que és la facultat humana 
de comunicar els propis pensaments o sentiments a un receptor 
mitjançant un codi lingüístic compartit i, per tant, es poden ma-
nipular els pensaments i els sentiments de les persones, segons els 
interessos particulars. a tall d’exemple, podem dir, segons Marga-
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rida Bassols (2007: 18), que «si s’eliminen en el nivell del corpus 
polític termes com llibertat o honestedat, se n’eliminen els valors 
corresponents. si es parla de banda subversiva, de banda terrorista 
o de banda assassina, es donen tres visions possibles d’un mateix 
grup».

3.3. Apunts teòrics sobre alguns elements analitzats

Com assenyala van dijk (2003: 148), «es preciso optar y selec-
cionar para un análisis pormenorizado aquellas estructuras que 
sean relevantes para el estudio de una cuestión social. [...] lo 
único sensato es estudiar aquellas propiedades que puedan variar 
en función del poder social». en aquest sentit hem escollit tres 
elements que, al nostre parer, són importants en la configuració 
dels discursos de Convergència i Unió: la tematització i esquema 
textual i discursiu, la selecció del vocabulari i les figures retòri-
ques.

3.3.1. tematització i esquema textual i discursiu

És important destacar que les diverses temàtiques que apareixen 
en els discursos polítics no ho fan per casualitat, com tampoc 
l’organització textual d’aquests. els temes tractats representen les 
preocupacions socials, els aspectes que més importen a les per-
sones, com per exemple, la crisi, el finançament econòmic o el 
procés sobiranista. I, pràcticament, totes les formacions polítiques 
tracten aquests aspectes de rellevància social.

tot i això, cal dir que cada agrupació tracta els temes d’una ma-
nera. dediquen més temps a uns temes que altres, parlen d’algunes 
coses primer per donar o restar importància o ometen algun as-
pecte que no els interessa que se sàpiga. És per això que, més que 
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l’elecció dels temes —que acostuma a ser la mateixa per a totes 
les formacions— la clau dels discursos rau en com s’organitza la 
informació de cada tema.

3.3.2. selecció del vocabulari

Com explica Gallardo (2014: 51):

«La elección de las palabras se convierte en cuestión de 
estrategia desde el momento en que cierto acto de ha-
bla aspira a tener algún efecto en su destinatario (acto 
perlocutivo, searle 1969). Por tanto, el uso político del 
lenguaje depende notablemente de la selección de las pa-
labras, ya que casi cada término pone en evidencia la 
naturaleza difusa de los conceptos».

a més, podem afegir que «el uso político del lenguaje supone 
cierta suspensión de la unión entre un significante y su significado, 
sometiendo tal relación semántica a un marco de interpretación 
ideológica que la condiciona» (Gallardo 2014: 53). així la tria 
del lèxic va encaminada a construir una imatge positiva del pro-
pi col·lectiu o representant i a danyar la de l’oponent. d’aquesta 
manera, l’emissor tractarà que el col·lectiu al qual representa es 
relacione amb la imatge del bon govern, mitjançant la utilització 
de mots com «igualtat», «tolerància» o «civisme», a tall d’exemple.

Una altra estratègia que s’utilitza en el discurs polític pel que 
fa al lèxic és fer que aquest siga vague, ja que això facilita que 
diversos destinataris amb ideologies diferents compartisquen un 
mateix enunciat; possibilita que es puguen amagar fets, paraules 
o actituds, i funciona com a anestesiant, ja que la repetició de 
paraules converteix al receptor en un individu menys crític i més 
receptiu (Gastil 1992, citat per Gallardo 2014).
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3.3.3. Les figures retòriques

en aquest apartat cal destacar la importància de la repetició —de 
la qual tornarem a parlar en l’anàlisi— ja que impregna tot discurs 
polític i, per tant, els de Convergència i Unió. La repetició serveix 
per a cristal·litzar termes, construccions o idees en l’imaginari so-
cial. així, molts termes s’anomenen una vegada darrere d’una altra 
tots els dies des de tots els llocs. en aquest sentit, a banda de la re-
petició pròpiament dita, podem parlar d’estructures com les Uni-
tats Fràsiques (UF), «tot segment del discurs que es troba repetit 
i lexicalitzat, format com a mínim per dos mots i com a màxim 
per una estructura oracional» (Conca 2005: 32-33); paral·lelismes 
i oposicions lèxiques; etc.

també cal parlar d’una figura retòrica molt utilitzada per ar-
tur Mas, la metàfora. a través d’aquest mecanisme, semblant a 
la comparació, es transmet, d’una manera clara i entenedora un 
missatge que pot semblar més complicat d’entendre.
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4. MARC METODOLÒGIC: DESCRIP-
CIÓ DEL CORPUS

abans de realitzar l’anàlisi crítica del discurs pròpiament dita, 
hem cregut convenient situar el lector. de manera que hem intro-
duït alguns conceptes, a partir del marc i l’apartat teòrics que fa 
referència a l’anàlisi Crítica del discurs (aCd), i hem exposat els 
elements referents al context històric i social.

Pel que fa al corpus de textos que hem analitzat, està format 
per 10 discursos, dos per cadascun dels sis anys —menys en els 
casos dels anys 2013 i 2015, en els quals només hem accedit a un 
text— en què s’ha centrat el nostre treball. Val a dir que hem es-
collit aquest període històric perquè l’inici representa el moment 
en què artur Mas accedeix al poder i el final representa el moment 
en què hem procedit a la tria dels textos per a la posterior anàlisi.

els textos que hem escollit són de caràcter aparentment admi-
nistratiu, perquè són discursos efectuats pel president de la Gene-
ralitat Catalana i serveixen per a entendre el treball del govern. Po-
dem dir que, de vegades, s’aparta del format característic d’aquest 
tipus de discursos i ens recorda als de tipus exhortatiu «usats per 
convèncer les masses de la necessitat del suport polític al règim» 
(Bassols 2007: 24). a més, cal dir que alguns dels textos escollits 
representen dates importants per a la societat catalana, com l’11 
de setembre —la diada nacional— o sant Jordi, ja que a priori 
en aquestes dates es pot apreciar, d’una manera més explícita, el 
contingut nacionalista dels discursos.

Quant a la procedència dels discursos, hem de dir que, tot i 
ser evidentment d’origen oral, no els hem transcrit nosaltres, ja 
que apareixen en format escrit —i també oral— a la pàgina web 
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http://www.president.cat, de la qual ens hem servit per a obtindre 
el material d’anàlisi. a la plana web apareixen els discursos més 
importants duts a terme per Mas, a banda d’altres serveis, des que 
va començar a presidir la Generalitat de Catalunya.

si ens centrem en el mètode que hem utilitzat per a analitzar 
els discursos, s’ha de dir que hem dividit el contingut analitzat en 
vuit apartats, els quals, al nostre judici, representaven les caracte-
rístiques principals dels discursos de Mas. així, hem analitzat la fi-
gura del president i de com apareix en el discurs; del relat naciona-
lista burgés, és a dir, de com es crea una història feta a mida per a 
garantir els interessos de la classe dominant; de la construcció falsa 
de l’enemic espanyol, a través de l’argument ‘espanya ens roba’; 
del límits territorials; etc. també és important destacar l’anàlisi 
cronològica que hi fem, perquè busquem trobar l’adaptació del 
discurs a les exigències socials i polítiques del moment. a més de 
tractar aquest temes de caràcter ideològic, també hem introduït, 
al mateix temps, aspectes de l’aCd que tenen més a veure amb el 
camp lingüístic.
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5. ANÀLISI DEL DISCURS

5.1. L’enunciació 

5.1.1. el cap de llista

Quan analitzem un discurs, siga polític o no, hem de tindre en 
compte qui el pronuncia. en política parlamentària el principal 
emissor és el candidat —o cap de llista— del partit. el candidat és 
la persona encarregada de divulgar la idea que el partit vol trans-
metre a l’electorat. És la cara visible, el representant del partit, el 
mitjà i l’eina per a persuadir la gent i aconseguir els interessos de 
la formació, que no són altres que recollir la màxima quantitat 
possible de vots, o siga, mantindre la posició en el poder o, a través 
d’un nou procés electoral, arribar al poder.

La venda de la figura del candidat com a algú «creïble i inco-
rruptible» (Bassols 2007: 106) respon al màrqueting polític. el 
candidat és l’element més important per a propagar les idees del 
partit perquè, tot i haver-hi altres mitjans per a fer veure a la so-
cietat que el seu projecte és el més adient per a governar un deter-
minat territori, presenta una sèrie d’avantatges que no tenen altres 
mecanismes de propagació d’una determinada idea. el candidat 
pot produir enunciats, el seu discurs pot evolucionar (tant en con-
tingut com en forma) segons el context i, a més, actua davant fets: 
pensa, decideix...

el cap de llista de CiU —i president del govern— és artur 
Mas, que encaixa perfectament amb la línia del partit, ja que reu-
neix les característiques de la formació: és conservador, naciona-
lista, dretà i de classe alta. té un discurs que transmet modera-
ció, ja que s’aparta de l’independentisme d’eRC i d’altres forces 
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independentistes i de la dreta espanyola, representada pel Partit 
Popular o per Ciutadans. a més, té una gran habilitat davant del 
públic, tant pel que fa a la gestualitat com pel que diu. Podem dir 
que reuneix les característiques d’un burgés modern: conqueridor 
(capaç de gestar projectes), organitzador (per tal de dur endavant 
el projecte d’una manera eficaç) i negociador (mitjançant el pacte 
i el diàleg per a gestionar de la manera més adient certes situa-
cions) (sombart 1913).

5.1.2. La primera persona en el discurs

Cal destacar el tema de la dixi personal de primera persona, és a 
dir, les marques textuals que s’interpreten en relació directa amb la 
persona que efectua el missatge. els díctics personals de l’emissor 
queden plasmats en el text mitjançant pronoms personals, mor-
femes verbals i possessius, tots ells de primera persona. si ens 
centrem en el discurs, cal dir que apareixen bastants marques de 
díctics personals de l’emissor, que mostren com es presenta el pre-
sident. en el discurs trobem díctics personals dels tres tipus que 
acabem d’esmentar: pronoms personals («nos»), morfemes verbals 
(«volem») i possessius («nostre»).

seguint en el tema dels díctics personals de primera perso-
na, cal dir que  també és molt important quins tipus utilitza 
l’emissor, és a dir, si utilitza el jo, el nosaltres exclusiu, l’inclusiu o 
el generalitzador (Cuenca 2008: 27). en el discurs, Mas utilitza 
el nosaltres exclusiu («vam dir que no amagaríem la realitat, que 
explicaríem la veritat, encara que fos dura»[8.4.]), per a referir-se 
a les pràctiques polítiques del seu partit o del govern; i el nosal-
tres generalitzador, per a referir-se al conjunt de la societat de la 
Comunitat autònoma de Catalunya, aquells a qui vol fer arribar 
el seu missatge («I recordarem, tant de bo durant generacions, les 
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causes i errors que ens hi varen portar i les lliçons que n’estem 
aprenent»[8.6.]). 

La utilització de la primera persona del singular no deixa lloc 
al dubte, fa referència, inequívocament, a artur Mas, l’emissor 
dels discursos. L’ús que en fa d’aquesta marca díctica té la funció 
de presentar-se com un personatge salvador, responsable i honest, 
característiques positives que contribueixen al fet que la principal 
imatge del partit guanye popularitat, el que s’anomena autoelo-
gi. Pel que fa a l’estratègia del salvador, cal dir que assumeix la 
responsabilitat de capitanejar un projecte de suposat canvi en les 
estructures polítiques de Catalunya, malgrat les adversitats que 
presenta el suposat enemic comú, l’estat espanyol («si aleshores 
no vaig dubtar en assumir personalment les decisions que creia 
més adequades, també ho faré en els propers passos que ens perto-
ca fer com a país. És la meva responsabilitat com a President: no 
defugir de les decisions, per difícils que puguen ser» [8.9.]).

aquesta actitud també transmet responsabilitat pel que fa a 
la gestió de Mas, ja que ens diu que, per difícil que siga la situa-
ció, ell treballarà pel bé de tots els catalans. Però, alhora, els seus 
discursos, que s’aparten d’altres discursos més superbs (com els 
que acostuma a esgrimir el Partit Popular), també abracen una 
certa honestedat o modèstia («no puc, encara, anunciar que li 
hem donat la volta a la situació, perquè no vull trair la veritat ni 
enganyar o enganyar-nos» [8.6.]). aquestes característiques, com 
ja s’ha dit, responen a l’intent de millorar la imatge de l’emissor, 
apel·lant a les emocions en un context determinat. segons Cha-
raudeau (2009, citat per Gallardo 2014), aquest context es basa 
en tres característiques fonamentals: la crisi social, l’aparició d’un 
líder carismàtic i la heterogeneïtat ideològica, trets característics 
de l’estratègia populista.
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5.1.3 La metàfora de la navegació

És un fet molt comú en la majoria dels discursos pronunciats per 
artur Mas, la introducció d’una metàfora de navegació, a  partir 
de la qual presenta el procés cap a «la plenitud nacional» com un 
viatge en vaixell cap a Ítaca, el que entenem per metàfora general. 
si l’analitzem en termes cognitivistes, cal dir que partim del do-
mini font, mitjançant el qual ens imaginem tot el que implica un 
viatge en vaixell (constància, dificultats, camí i destinació), que 
ens permet transportar aquestes característiques al domini meta, 
el procés sobiranista en què es veu immers el Principat de Cata-
lunya. a través d’una metàfora d’aquestes característiques, ens diu 
com gestionarà la Generalitat («Jo faig front a aquesta situació 
d’un país farcit de problemes amb aquell lema que figura en una 
roda de timó de vaixell que em va regalar un modelista naval de 
Premià de Mar un temps enrere, i en la seva inscripció diu: ‘Cap 
fred, cor calent, puny ferm i peus a terra’. Faig front a aquesta sin-
gladura amb aquesta actitud» [8.1.]). d’aquesta manera, es pre-
senta com el capità del vaixell, el que controla el timó, qui portarà 
Catalunya a Ítaca, el seu destí nacional.

5.2. El relat nacionalista burgés català

Com ja hem explicat anteriorment, la burgesia ha creat un relat 
nacional a partir d’uns determinats elements, com per exemple la 
simbologia o els mites, per a fomentar uns determinats valors que 
garantisquen els seus interessos de classe. en aquest sentit, la bur-
gesia catalana no s’ha quedat enrere i, en aquests moment, Con-
vergència i Unió utilitza aquest mecanisme per tal d’aconseguir els 
seus objectius.
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Com expliquen Ferrando i nicolàs (2011: 319):

«durant aquest període [1833-1906], i en particular 
amb l’embranzida del catalanisme en els anys vuitanta 
i noranta [del segle XIX], cristal·litzà el conjunt de re-
ferents simbòlics que sustentaran el discurs i la pràctica 
del nacionalisme a Catalunya en l’avenir. es tractava de 
seleccionar aquells símbols i mites del passat que, conve-
nientment reelaborats i codificats, permetessin l’adhesió 
col·lectiva a l’ideari catalanista [...] per tal de garantir una 
certa cohesió social [...]. aquesta reinvenció del passat 
requeria uns continguts simbòlics (ensenyes, emblemes i 
mites, en el sentit funcional del mot) i unes institucions 
que el vehiculessin».

en aquesta línia podem parlar d’una sèrie d’elements carac-
terístics que representen la catalanitat: la llengua, «que accentua 
la seva funció representativa o simbòlica. el català és el primer 
factor i la raó de ser de la identitat catalana: actua com a dipositari 
d’una essència històrica» (Ferrando i nicolàs 2011: 319) i apareix 
esmentada als discursos de CiU («La immersió lingüística a Cata-
lunya no és una finalitat en ella mateixa, sinó un mitjà per assolir 
una societat més cohesionada» [8.3.]).

altres elements que podem considerar d’especial rellevància en 
aquesta tasca d’oficialització cultural poden ser la bandera quatri-
barrada o senyera, les dates del 23 d’abril o l’11 de setembre com 
a diades nacionals, les figueres de sant Jordi o la Mare de déu de 
Montserrat i el ball de la sardana. Un fragment discursiu que re-
presenta els elements que acabem de comentar és aquest:

«Us adreço aquestes paraules des del Palau de la Gene-
ralitat, des de la sala gòtica de la Verge de Montserrat i 
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presidits per sant Jordi, patró de Catalunya. el Palau de 
la Generalitat és un dels símbols principals del nostre 
autogoven, de la nostra existència mil·lènaria com a po-
ble, com a cultura, i de la voluntat de la nació catalana 
de mantenir la seva identitat i de regir el seu propi futur» 
(8.2.).

tota aquesta codificació de la cultura popular es va dur a terme 
a partir de les institucions, les quals també apareixen esmentades 
en els discursos. Podem dir que «a partir de una serie de corpora-
ciones de origen medieval (las asambleas de Pau i treva, las Corts 
Catalanes o la Generalitat histórica) se pretende justificar que la 
democracia y el parlamentarismo forman parte consustancial del 
espíritu del pueblo de Cataluña» (Miguel G.R. 2013: 50). a tall 
d’exemple:

«L’any de la commemoració del tricentenari he volgut 
dirigir-me a tots vosaltres des del saló de sant Jordi del 
Palau de la Generalitat. Un espai de significació històrica 
especial: el 1706 s’hi reuniren les darreres Corts Catala-
nes convocades per l’arxiduc Carles. Les Corts Catalanes 
creades al segle XIII i hereves de les assemblees de Pau 
i treva són considerades el naixement del primer parla-
mentarisme a europa. el nostre sentit de democràcia ve 
de molt lluny» (8.8.).

amb aquesta estratègia històrica, que busca la cohesió social, es 
fa veure que el catalans s’han comportat d’una manera concreta al 
llarg de la història i han fet seus uns determinats valors («aquella 
força, basada en uns valors propis, que ha fet que al llarg de la his-
tòria Catalunya es mantingués dempeus, sense doblegar l’esquena 
ni abaixar el cap» [8.3.]). sens dubte, aquest sistema de valors, 
«elaborats a mitjans del segle XIX i que presenten els catalans com 
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a amants del treball, de l’ordre i el seny» (díez 2013: 8), represen-
ta les intensions de la burgesia del moment basades a garantir els 
seus interessos a partir de fer pensar d’una determinada manera el 
poble català.

Cal esmentar en aquest apartat la utilització dels temps verbals 
per part d’artur Mas. tot i que predomina el present («col·lectius 
i entitats que actuen amb gran generositat [...], que fan coses, que 
ajuden, que es mouen» [8.6.]), «perquè és actiu i dinàmic» (Bas-
sols 2007: 133); també utilitza el passat («Catalunya mai no va ser, 
ni es va comportar, com un poble vençut» [8.6.]), per a generar 
el relat nacionalista; i el futur («demà molts compatriotes us ma-
nifestareu a Barcelona» [8.6.]), per a avançar el que passarà en un 
futur pròxim o per a instruir la ciutadania. tot plegat, Mas parla 
en present del moment concret que viu Catalunya (procés sobi-
ranista, crisi social...) però connecta el seu discurs amb el passat 
(per tal de legitimar les seues accions o condicionar les dels altres 
a través d’un discurs històric fet a mida) i amb el futur (per tal de 
mobilitzar la societat segons els seus interessos).

5.3. Nosaltres, els bons; ells, els dolents

en aquesta —falsa— confrontació entre els governants de Cata-
lunya i espanya «la actuación de los políticos se sitúa entre dos po-
los: proteger la propia imagen positiva y tratar de dañar la imagen 
positiva del oponente dentro de los límites que permite la cortesía 
de su cultura» (Gallardo 2014: 58). en aquest sentit, cal destacar 
com Mas explicita aquesta confrontació a través dels seus discur-
sos, però l’atac es dóna dins dels paràmetres que li permet la seua 
cultura i la seua posada en escena, allunyades de l’atac directe, 
l’insult o l’amenaça. Per això és molt important entendre el que 
queda implícit dels seus discursos.
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en aquesta línia, artur Mas afirma «Catalunya vol veure res-
pectada la seua identitat» (8.4.), un discurs que amaga una afirma-
ció molt més directa i més conflictiva com: «espanya no respecta 
la identitat de Catalunya». O quan afirma: «tenim un gran po-
tencial, ara retingut en part per manca d’instruments» (8.7.), esta 
també dient que «l’estat espanyol no deixa realitzar-se als catalans 
perquè obstaculitza la seua plenitud nacional».

a més, per tal de no embrutar la seua imatge, afirma que ha 
sigut el govern espanyol qui ha començat l’enfrontament:

«aquells fets que darrerament s’han produït i mostren 
les amenaces que poden afectar el nostre autogovern, 
els nostres símbols i la nostra voluntat de construir un 
model propi de societat. La modificació unilateral de la 
Constitució per part dels grans partits estatals trenca de-
finitivament les regles del joc de la transició espanyola, 
en deixar de banda un dels principals artífex d’aquesta: 
el catalanisme» (8.3.).

d’aquesta manera, justifica les seues posteriors reaccions, sem-
pre com un fet a posteriori i en defensa dels atacs espanyols. avisa 
que s’han trencat les regles del joc, és a dir, la manera en què Cata-
lunya es relacionava amb espanya i aquest fet ha succeït per culpa 
dels dos principals partits de l’estat espanyol.

Una vegada ha culpabilitzat el govern espanyol del conflicte, 
apel·la a la unitat interna per a fer front als atacs («La unitat és 
el que més tem l’estat. L’estat ens vol dividits, cadascú pel seu 
compte. sap que així som més dèbils i més vulnerables» [8.9.]), de 
manera que reforça la identitat i la cohesió interna de Catalunya 
i, alhora, prepara l’escenari per a culpabilitzar dels problemes els 
agents externs. així, Mas diu:
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«ens movem entre les incerteses i debilitats del projecte 
europeu, i de l’euro, i la manca de visió i sentit d’estat 
que impera a espanya, i que impedeix sumar esforços en 
un moment en el qual aquesta suma esdevé tan decisiva. 
europa no acaba de trobar el seu camí i espanya s’entesta 
a desfer el seu. Catalunya es mou enmig d’aquest escena-
ri que no controlem, però que ens condiciona en el dia 
a dia» (8.6.).

en aquest exemple, el president de la Generalitat culpabilitza 
de la situació actual els projectes polítics espanyols i europeus, els 
quals —diu— condicionen el dia a dia dels catalans. d’aquesta 
manera resta graus de responsabilitat a la gestió política de CiU, 
en un context de crisi social.

5.3.1.  La construcció falsa de l’enemic: ‘espanya ens roba’

«espanya ens roba» és una expressió que, de manera explícita o 
implícita, s’ha donat a conèixer des d’algunes tribunes polítiques 
o des dels mitjans de comunicació a Catalunya. I no podem dir 
que siga mentida, ja que «a Catalunya, el resultat de les balances 
fiscals és negatiu, la qual cosa significa que registra dèficit fiscal 
amb l’estat» (Pellicer 2014: 19). això sí, cal entendre espanya 
com una estructura política gestionada per i en favor de les elits 
en detriment de les classes populars. Per tant, s’ha d’interpretar 
l’espoli en clau de classes socials i no entre nacions, tot i que el 
conjunt de Catalunya es veja forçat a pagar més respecte a la resta 
de territoris que conformen l’estat espanyol.

Com ja hem explicat, la construcció de les identitats es duu a 
terme de manera excloent, sempre en benefici de la classe domi-
nant. en aquesta línia, la burgesia catalana no vol crear un ene-
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mic, ja que representa el mateix grup social (elits catalanes i elits 
espanyoles). I la història recull molts exemples de com les elits 
catalanes s’han posicionat a favor de l’estat central quan ha calgut 
triar entre drets nacionals o interessos de classe. 

Però, en temps de crisi —i per tant d’inestabilitat—, cal garan-
tir la cohesió nacional, i ja hem comentat que la identitat es genera 
contra algú. ‘espanya ens roba enforteix el nacionalisme català —i 
per tant la cohesió interna dins les fronteres de Catalunya. a més, 
de retruc, com ja s’ha vist en altres moments històrics, la mobilit-
zació interna de la societat catalana juga un paper fonamentar per 
a poder obtindre més poder econòmic i polític del govern central. 
Per tant, podem dir que més que la creació de l’enemic espanyol, 
la burgesia catalana busca, a través d’una falsa confrontació entre 
elits  de les dos nacions, la cohesió interna a Catalunya perquè el 
vertader enemic —les classes populars— no es revolten contra el 
poder. al cap i a la fi, de la construcció «espanya ens roba» és més 
important el missatge implícit: «és espanya qui roba els catalans i 
no les elits catalanes que gestionen el poder».

5.4. L’enquadrament territorial. Els límits nacionals

dels 10 discursos que hem analitzat, en sis apareix una referèn-
cia als habitants que conformen Catalunya («als set milions i mig 
de persones que conformen aquest país nostre» [8.1.], «gairebé 
7,5 milions de catalanes i catalans» [8.2.], etc.). Cal constatar que 
aquest fet no és casualitat i respon a una estratègia molt concreta. 

Com a firma Oliveras (2010: 12):

 «La identitat no només esdevé un mecanisme de do-
mini, sinó que alhora està construïda damunt d’una es-
tructura de domini, en aquest cas d’ordenament concep-
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tual del territori i del coneixement que en tenim —el 
que acadèmicament s’anomena metageografia». [...] Per 
al desenvolupament de la interrelació entre els éssers 
humans i l’espai ha calgut ordenar i donar significat a 
l’espai, (convertint-lo de pas en territori)».

I continua:

«L’elecció d’una estructura metageogràfica, sigui quina 
sigui, no és en cap cas neutral ni natural, sinó que res-
pon i depén sempre dels interessos d’un col·lectiu humà. 
L’estructura social, les relacions de poder al seu si o la 
tecnologia en determinen el procés de construcció [...] 
en societats autoritàries el procés es dut a terme pel grup 
dominant i el resultat és imposat i alhora reproduït acrí-
ticament per la resta. És en aquest darrer cas que, per tal 
de facilitar l’acceptació i imposició, una metageografia se 
la vol fer passar per natural, determinant i ahistòrica, en 
lloc de social i classista» (Oliveras 2010: 13).

en aquest sentit, els discursos de Mas intenten situar la societat 
de Catalunya en uns límits concrets, ja que el fet de limitar les 
persones que viuen en un territori suposa, al cap i a la fi, limitar el 
territori en si. aquesta limitació territorial, com ja hem explicat, 
respon a l’espai concret en el qual la burgesia catalana exerceix el 
poder, la Comunitat autònoma de Catalunya. És per això que, 
mitjançant el relat nacionalista, el grup social situat en el poder, 
intenta justificar la nació a través dels símbols, els mites i la his-
tòria per a legitimar-ne l’espai de poder i el poder en si.

aquest fet ens dóna a entendre per què la burgesia catalana 
s’aparta d’un projecte que integre tots els països de llengua ca-
talana, projecte reivindicat per altres agents polítics (com per 
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exemple, l’esquerra Independentista). en aquests sentit, la resta 
de Països Catalans estan sota el domini de les burgesies espanyola 
i francesa i escapen dels seus marcs de poder. Obrir els marcs te-
rritorials podria provocar la desestabilitat de  l’statu quo i la pèrdua 
d’hegemonia de la burgesia a Catalunya, fets que tracten d’evitar 
siga com siga.

És per això que Mas no dubta a repetir, una i altra vegada, es-
tructures lingüístiques que reforcen i limiten els marcs territorials 
que conformen Catalunya, ja que la repetició és un mecanisme 
molt efectiu i, com a conseqüència, molt utilitzat en el discurs 
polític. Com assenyala Bassols (2007: 92), «Fush tsien, mandarí 
xinés, reconeixia el 720 aC que la base del coneixement és la repe-
tició del missatge, encara que sigui fals. I napoleó, molts anys més 
tard, admetia en el mateix sentit que només coneixia una regla de 
la retòrica: la repetició».

5.5. La gestió de la crisi 

La gestió de la Generalitat de Catalunya per part d’artur Mas i 
la resta del govern respon a les directrius de l’estat espanyol i la 
Unió europea: unes pràctiques polítiques basades en l’austeritat, 
les retallades socials i la privatització dels serveis públics com a re-
cepta per a eixir de la crisi actual. tot i que, a la pràctica, no estan 
produint els resultats esperats, sinó tot el contrari.

Pel que fa als discursos, trobem poques explicacions sobre la gestió 
dels diners públics. Mas es presenta com una persona honrada («vaig 
dir que no amagaríem la realitat» [8.4.]), dóna a entendre que les 
seues mesures són inevitables («l’obligada política d’austeritat» [8.3.]) 
i el fet de dur-les a terme el converteix en una persona responsable. 
Però no aporta dades que demostren que la seua gestió va pel bon 
camí.
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Com ja hem comentat, Mas presenta l’austeritat com l’única 
eixida per fer front a la situació actual («contenir el deute és l’únic 
camí per assegurar que les generacions més joves, els nostres fills 
i els nostres néts, podran gaudir com a mínim del mateix estat 
del benestar que hem construït en les darreres dècades» [8.3.]), 
apel·lant al sentimentalisme que suposa parlar del futur de les ge-
neracions que vindran.

Però l’austeritat no està servint per a acabar amb el deute. 
És més, cada vegada aquest és major (s’ha passat d’un deute de  
15.776 milions d’euros l’any que començà la crisi a un deute ac-
tual de 61. 836 milions). Ha passat de representar en 2007 el 8% 
del PIB a representar en l’actualitat el 29% (Vila 2015: 28). Com 
explica Jordi Vila (2015: 30):

«entre 2009 i 2013, totes les categories de despesa als 
comptes de la Generalitat de Catalunya han patit reta-
llades excepte el pagament del deute i els seus interessos, 
mentre els ingressos no financers (impostos i transferèn-
cies de l’estat) es redueixen sobretot a partir de 2009. els 
ingressos corresponents a nou endeutament augmenten 
de manera constant, així l’increment del dèficit s’ha co-
bert amb un augment de l’endeutament».

al remat, aquesta recepta suposa l’endeutament permanent de la 
societat, a partir del fet de retornar els diners amb un elevat percen-
tatge d’interessos. Cal recordar que «del 2008 al 2013, s’han gastat 
més de 150.000 milions d’euros només en interessos» ( Fresnillo 
2013: 38), que han anat a parar a mans privades. a més, no s’ha 
d’oblidar que el deute públic s’ha produït, en gran part, pel transva-
sament de deute privat. És a dir que, a sobre que les classes populars 
han de pagar el deute de les grans corporacions, ara són aquestes 
les que fan negoci cobrant els interessos del deute públic il·legítim.
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La suposada aturada del deute s’ha de dur a terme, segons 
CiU i la resta d’agents capitalistes, a través de retallades socials 
i la privatització de serveis públics, al·legant que l’endeutament 
públic no pot assumir certes competències. això implica, a ban-
da de precarietat de serveis socials tan importants com la sanitat 
o l’educació, que aquests serveis passen a mans privades i es co-
mencen a gestionar segons la lògica del mercat. Com expliquen 
Crusat i Pabón (2013: 65), «com ens ha ensenyat el capitalisme 
molt bé, el client és el primer, perquè qui paga, mana. I aquesta 
és la qüestió: si no pagues, en el cas de la sanitat et pots arribar 
a morir».

en resum, la crisi s’ha presentat com l’argument perfecte per 
a desmantellar els serveis socials, amb l’excusa que cal acabar 
amb el deute, tot i que aquest no deixa d’augmentar dia rere dia. 
I els polítics, estatals i autonòmics, s’han convertit en els trans-
missors de les idees de les grans corporacions i les estructures 
polítiques europees perquè la gent se les crega, les assumisca i 
les practique.

5.6. Els deures nacionals

La mobilització nacional no és un fet casual i cal no reduir-la a la 
passió i la irracionalitat, ja que qui agita la bandera nacional ho 
fa calculadament per a obtindre uns objectius determinats. en els 
textos d’artur Mas el discurs d’identificació nacional, que apel·la a 
les emocions i a la irracionalitat de l’individu perquè s’identifique 
amb un determinat projecte nacional, precedeix unes determina-
des indicacions del president perquè les classes populars assumis-
quen deures i responsabilitats.
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5.6.1. sobre els deures i els drets

en l’acte de presa de possessió l’any 2010, Mas ja advertia que 
calia «posar l’èmfasi probablement en aquests propers temps més 
en l’exercici de deures que no pas en la reclamació de drets» (8.1.). 
aquesta afirmació del president, aparentment normal, amaga unes 
intencions ideològiques que cal tindre en compte. Primerament, 
Mas dóna a entendre que, si més no, en una situació social com 
l’actual, cal donar més importància als deures que als drets, fet 
que justificaria les retallades en drets socials per un suposat deu-
re social. en segon lloc, responsabilitza les classes populars de la 
situació actual, ja que dóna a entendre que si ara cal assumir més 
deures que demanar drets és perquè abans de la crisi s’havia fet al 
contrari (la idea que tothom havia viscut per sobre de les seues 
possibilitats) i ara cal revertir la situació. I, finalment, reforçat per 
les dues idees anteriors, transmet que només es possible una eixida 
capitalista a la crisi, ja que no planteja cap alternativa més enllà de 
fer front a la situació col·lectivament, és a dir, seguir els dictàmens 
capitalistes europeus que obliguen les classes populars a pagar una 
crisi que no han provocat.

en el mateix paràgraf, el president de la Generalitat parla de 
deure moral («qualsevol persona que tingui alguna cosa a aportar té 
el deure moral de posar-la en aquest moment sobre la taula del país 
i al servei de Catalunya» [8.1.]). Un deure moral s’ha d’acomplir 
d’acord amb uns valors determinats, i CiU  —i històricament altres 
agents de la burgesia— no dubta a atribuir uns valors que, suposada-
ment, representen la societat catalana: «treball dur, esforç, sacrifici, 
imaginació, creativitat, moral de victòria i convicció en les nostres 
possibilitats» (8.2.). aquests conceptes, que Mas lliga a Catalunya 
són, segons el president, els valors que representen la societat cata-
lana i, per tant, cal complir el deure moral assumint aquestes idees.
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d’aquesta última cita és interessant, al nostre parer, destacar 
que, de les paraules que representen l’adn dels catalans i les cata-
lanes, hi ha unes («treball dur», «sacrifici» i «esforç») que són més 
concretes i materialitzables (que al nostre imaginari les podríem 
relacionar amb una jornada de treball) i unes altres («imaginació», 
«creativitat», «moral de victòria» i «convicció»), molt més abstrac-
tes i més difícils d’identificar. també podem dir que el primer 
grup de paraules representa un estat  desagradable, relacionat amb 
el treball, mentre que el segon representat tot el contrari. ente-
nem, doncs, que aquest fet respon a una estratègia discursiva en 
què es barregen idees positives buides en contingut amb altres de 
negatives, concretes i realitzables, perquè siguen aquestes últimes 
les que acaben per definir i configurar la identitat catalana i mobi-
litzen la societat perquè actue en conseqüència amb aquests valors.

Per a concloure aquest punt sobre els deures, destacarem també 
la freqüència amb què Mas reprodueix els seus discursos en aquest 
sentit i els mecanismes que empra perquè calen en la memòria 
col·lectiva. Com diem, la repetició és un element bàsic, d’aquesta 
manera trobem en tots els discursos —si més no en la majoria— 
la intenció del govern en el fet que la societat assumisca uns certs 
deures deixant de banda la reclamació de drets. a més, cal destacar 
les oposicions lèxiques («no és hora de defugir responsabilitats, 
sinó d’entomar-les. no és hora d’hiperexigència cap als altres, sinó 
de l’autoexigència cap a nosaltres. no és hora només de reclamar 
drets, sinó de complir deures» [8.2.]), a través de les quals reitera i 
contraposa el que cal fer amb el que no.

5.6.2. La responsabilitat col·lectiva

Una de les funcions del nacionalisme és esborrar de l’imaginari 
col·lectiu la lluita de classes i garantir una societat cohesionada i 
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submisa als dictàmens dels governants. aquesta idea és ben visible 
en els discursos de Convergència i Unió. el fet d’afrontar els pro-
blemes conjuntament és un argument molt repetit en els textos 
que hem analitzat («aixecar el país econòmicament i crear les con-
dicions perquè hi hagi feina digna per a tothom que vulgui treba-
llar, és una tasca col·lectiva  a la qual tots hi som cridats» [8.2.]).

Com hem avançat, un altre mecanisme per a apel·lar a la uni-
tat, que és molt comú en els discursos d’atur Mas, és la metàfora. 
així, el president utilitza la festivitat de sant Jordi per a fer veure 
els avantatges de la unitat («una de les coses bones de la festa de 
sant Jordi és que no es pot viure al marge dels altres. [...] esqui-
varem millor les espines del present, i guarirem millor les seves 
esgarrinxades, si ho fem junts, si ho fem plegats» [8.7.]) o a través 
del característic recurs de la metàfora sobre la navegació («el nos-
tre país ha de navegar sabent que quan l’aigua inunda el vaixell 
cal treure-la com sigui, si pot ser amb l’esforç de tothom» [8.6.]).

Finalment, cal dir que aquesta unitat per a afrontar els proble-
mes i assumir els deures beu, com és característic del discurs na-
cionalista, del relat històric per a justificar un determinat compor-
tament en el present («comprometem-nos amb Catalunya com 
una noble i bella causa. sapiguem ser dignes de l’herència rebuda 
de tantes i tantes generacions de catalans i catalanes, molts d’ells 
vinguts d’arreu, que han lluitat treballant per un millor futur per 
a aquest país» [8.3.]).

5.7. Els límits polítics: la Cultura de la Transició (CT)

en apartats anteriors ja hem fet referència a la Ct i l’hem definida 
com el tauler del joc polític, a través del qual es regula el conflicte i 
s’estableixen quins són els límits de tot el que es pot dir, com i des 
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d’on fer-ho. tot a partir d’un ampli consens entre agents polítics, 
econòmics i culturals per a blindar un sistema polític integrat dins 
del model capitalista occidental.

en aquest sentit, cal dir que els discursos de Mas encaixen a 
la perfecció amb la Ct, la qual serveix per a justificar diversos 
comportaments, alhora que també és legitimada a través del relat 
convergent. així, la primera característica i fonamental, al nostre 
judici, és fer veure que aquest model polític —que va ser gestat 
durant la transició i està legitimat per la Ct— representa la nor-
malitat:

«Voldria que les meves primeres paraules fossin 
d’agraïment al president José Montilla. Per allò que en 
podríem dir l’impecable traspàs de poders que s’està pro-
duint entre el govern anterior i el nou govern, entre els 
dos presidents, que és un signe, com ell mateix deia en la 
seva intervenció, no només de continuïtat, sinó a més de 
plena normalitat institucional, en un moment en què, a 
més a més, el nostre país necessita aquest tipus de gestos 
de continuïtat i de normalitat» (8.1.).

Mas destaca que el traspàs de poder s’ha dut a terme sense al-
terar l’statu quo i fa palés que aquest gest és important, i més ara 
en una situació de crisi social. el president limita quins han de 
ser el canvis polítics, és a dir, transmet la idea que els canvis s’han 
de produir només dins de la legalitat. també relaciona el terme 
‘democràcia’ amb el model de democràcia burgesa i el contraposa 
a altres termes com, per exemple, ‘revolució’ («formo part d’una 
generació que gairebé tota la seua vida adulta, l’ha viscuda en de-
mocràcia. [...] He vist com els presidents i els governs els posava i 
els treia la gent, els canviava el poble, i no pas la biologia, o la in-
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surrecció, o la revolució, o la força de les armes» [8.1.]). d’aquesta 
manera, legitima el parlamentarisme burgés i ataca qualsevol pro-
cés que puga qüestionar el model polític que representa.

en aquesta línia, Mas atorga al parlamentarisme una sèrie de 
valors que són entesos com a positius en l’imaginari col·lectiu 
(«diàleg», «deliberació col·lectiva») i els contraposa a altres que 
són negatius («violència», «coacció»), que representarien l’actitud 
d’aquells moviments polítics que no accepten la Ct. Podem dir 
que ací el president sí que està generant una confrontació cap a uns 
determinats grups socials, una veritable construcció de l’enemic. 
Cal destacar també que defensa que el sistema és millorable i cri-
tica els grups socials que clamen per la destrucció d’aquest, i ho fa 
en nom de la democràcia:

«tot sistema de construcció humana és millorable i per-
fectible. La democràcia, també. I a casa nostra, potser 
encara més. Per tant, tot allò que pretengui honestament 
contribuir a millorar un sistema imperfecte no només 
cal escoltar-ho, sinó posar-ho en pràctica. ara bé, no 
podem deixar que s’instal·li entre nosaltres una actitud 
destructiva cap al sistema de representació democràtica, 
el centre del qual és el Parlament de Catalunya. no es 
tracta només d’una qüestió d’ordre públic, sinó d’una 
cosa molt més important: l’aposta per una societat ba-
sada en el diàleg i en la deliberació col·lectiva, que no 
és el mateix que la violència i la coacció disfressades de 
demandes» (8.3.).

al nostre parer, aquesta argumentació formaria part d’un dis-
curs demagògic, ja que s’apropia el terme ‘democràcia’, tot i que 
el parlamentarisme burgés limita a propòsit l’accés del poble al 
poder. a més, atribueix els qualificactius de «violents» i «coaccio-
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nadors» als seus enemics quan, a la pràctica, és el govern qui té el 
monopoli de la violència legal i no dubta d’exercir-la contra tots 
aquells grups que fan una crítica profunda al model parlamentari 
i al sistema capitalista.

Mas considera que aquests grups socials resten al marge de la 
política, ja que no accepten la legalitat vigent. Per tant, no els 
considera adversaris polítics, sinó grups que cal marginar, per-
què atempten contra el bé comú. en aquest sentit, sí que parla 
d’adversaris polítics, que són aquells que no formen part del seu 
partit, però que actuen d’acord amb la legalitat vigent i són ferms 
defensors d’aquesta:

«em sento també molt agraït a moltíssima gent, no no-
més a la gent que ha estat al meu costat durant aquests 
darrers anys, sinó també a la gent que, per altres circum-
stàncies, han tingut altres opcions, que han estat adver-
saris nostres, però que entre tots hem aconseguit que la 
política a casa nostra, que la política catalana, es conduís 
per uns camins, com deia el president Montilla, de nor-
malitat» (8.1.).

tot i que aparentment Mas reconeix la tasca dels adversaris po-
lítics, en el fons limita quin ha de ser el paper que ha de desenvo-
lupar una persona o un grup en els afers polítics i, alhora, agraeix 
el paper que han desenvolupat determinats grups i, en especial, el 
paper que ha jugat Montilla al capdavant de la Generalitat.

Finalment, també cal destacar que els valors que CiU atribueix 
a la societat catalana, com era d’esperar, són compatibles amb la 
Ct. així el president parla d’una sèrie de valors que tenen a veure 
amb el treball, el seny, el pacifisme, la bondat («aquesta bondat 
inherent del poble català és un immens motiu d’esperança» [8.4.], 
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«i ens preparem democràticament, cívicament i pacíficament per 
decidir el nostre futur col·lectiu» [8.8.]),  per a configurar un ima-
ginari social que no atempte contra l’statu quo i tot el que això 
implicaria.

5.8. Canvis en el discurs nacionalista i la relació amb l’estat cen-
tral

si entenem el nacionalisme de CiU com una estratègia, en pri-
mer terme, per a garantir una societat cohesionada, cal entendre 
que el discurs nacionalista s’ajusta al context social del moment i 
va adaptant-se al discurs social del carrer. I, de retruc, s’aprofita 
d’aquest últim per tensar les negociacions amb l’estat central.

així, el 27 de desembre de 2010, en la presa de possessió com a 
president de la Generalitat, Mas parla de «plenitud nacional», però 
sense especificar què implica aquest terme («fins i tot la plenitud 
nacional de Catalunya a la qual molts aspirem, jo mateix també, 
requereix l’esforç constant de la dedicació permanent» [8.1.]. en 
aquest discurs no queda clara si la plenitud de Catalunya passa 
per conquerir més autonomia, per aconseguir un tracte fiscal que 
atorgue més beneficis a la Generalitat o, directament, per obtindre 
la independència territorial.

el mateix any, en el discurs de Cap d’any, comença a parlar de 
la necessitat d’un tracte fiscal més just i de la incomprensió i les 
amenaces rebudes per part de l’estat espanyol:

«Les incerteses i les amenaces també planen sobre la 
nostra realitat nacional catalana. La incomprensió, i 
més d’un cop l’hostilitat, cap a la nostra personalitat 
col·lectiva i la nostra identitat cultural i lingüística hau-
rien d’haver quedat definitivament superades en una 
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democràcia consolidada com la que compartim amb la 
resta de l’estat, dissortadament, no és el cas. Qualsevol 
aspiració de major autogovern és presentada com un pri-
vilegi; qualsevol demanda d’un tracte fiscal més just és 
ràpidament titllada de poc solidària» (8.2.).

en aquest discurs apareix ja una victimització —justificable 
o no— de Catalunya respecte a l’estat central. Però no apareix 
plasmada una resposta política que faça front a les amenaces es-
mentades pel president de la Generalitat, tot i que sí que diu que 
«cal reaccionar» (8.2.).

Un any després, l’11 de setembre de 2011, podem comprovar 
com el discurs es concreta, el president és més clar i augmenta la 
tensió en la relació entre el govern autonòmic i l’estatal. acusa els 
principals partits espanyols de trencar les regles del joc, pel fet de 
deixar de banda el catalanisme i afirma que «la visió uniformista 
i excloent d’espanya afecta negativament tots els catalans» (8.3.). 
també avisa que aquest fet —el de trencar les regles del joc— «su-
posa un canvi profund del qual Catalunya ha de prendre nota, i 
que òbviament no serà neutral ni innocu en la relació entre Ca-
talunya i l’estat» (8.3.). en aquest discurs, Mas comença a actuar 
contra l’estat central, però sempre com una actitud de resistència i 
de defensa. Recordem que diu que han estat els principals partits 
espanyols qui han trencat el contacte.

L’altre text que hem analitzat de 2011, concretament del dis-
curs de  Cap d’any, també reflecteix el que s’ha dit en el text 
anterior, tot i que d’una manera menys ofensiva. Però el presi-
dent de la generalitat no dubta a culpabilitzar el govern espan-
yol d’alguns problemes que afecten la societat catalana, això sí, 
demana d’una manera més respectuosa al govern que solucione 
els problemes:
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«també el nou govern espanyol és responsable d’una sè-
rie de decisions que ens afecten com a catalans. Li dema-
nem coratge, li desitgem encerts i li reclamem respecte 
cap a Catalunya i autèntic sentit d’estat. Catalunya vol 
veure respectada la seva identitat, les seves institucions, 
la seva cultura, el seu dret i la seva llengua. també volem, 
però, que es respectin i no es limitin o retallin les nos-
tres capacitats com a país: la nostra creació de riquesa, 
el nostre esforç col·lectiu, la nostra creativitat, el nostre 
talent» (8.4.).

Podem dir que Mas intenta aparentar una actitud dialogant 
amb l’estat espanyol, perquè aspira a negociar un millor tracte fis-
cal amb aquest, després que el Parlament de Catalunya formulara 
la proposta del pacte fiscal. tanmateix, tot i l’actitud respectuosa i 
dialogant, torna a avisar a l’estat: «si la proposta del pacte fiscal és 
escoltada i atesa, els ponts entre Catalunya i espanya es reforça-
ran. en cas contrari, encara es debilitaran més» (8.4.), de manera 
que responsabilitza l’estat espanyol del conflicte que es puga deri-
var del rebuig al pacte fiscal.

Un any després, amb motiu de la diada de l’11 de setembre, 
el discurs de Convergència i Unió es va centrar en el pacte fiscal. 
es va pretendre que la diada fora una mostra de múscul al carrer 
per a fer pressió al govern espanyol perquè s’iniciara un pacte per 
a millorar el tracte fiscal de Catalunya:

«La transició nacional que la societat catalana està duent 
a terme té un primer objectiu amplament aglutinador i 
compartit: el pacte fiscal. el passat mes de juliol, el nos-
tre Parlament va aprovar per folgada majoria la proposta 
a defensar en les properes setmanes. [...] Catalunya té 
prou energia interna per viure millor del que viu, pro-
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duïm recursos i prou riquesa per viure millor del que vi-
vim. no hi ha batalla més urgent ni repte més important 
que la sobirania fiscal del nostre país» (8.6.).

 el president també parla de ‘transició nacional’ i, per primera 
vegada, d’’estat propi’ i acusa l’estat espanyol de «manca de visió i 
de sentit d’estat» (8.6.). Com es pot comprovar, el discurs de Mas 
s’actualitza segons les forces del carrer, que volien anar més enllà 
d’un pacte fiscal.

Pel que fa a l’any següent, 2013, només tenim el discurs de 
sant Jordi, en què Mas tracta poc el tema que estem analitzant, 
només fa una referència al dret a decidir i demana a l’estat es-
panyol que deixe decidir Catalunya. també diu que Catalunya té 
«un gran potencial, ara retingut en part per manca d’instruments» 
(8.7.). així, Mas reclama aquests instruments que, al nostre en-
tendre, passen per l’obtenció de més autogovern.

Quant a 2014, cal diferenciar els dos textos que hem tractat. 
d’una banda, el primer d’ells és de la diada de l’11 de setembre, 
per tant, d’abans de la consulta. de l’altra, el segon és el missatge 
de Cap d’any, que és va produir a posteriori a la consulta. en el 
primer text, Mas pronuncia un discurs molt patriòtic —cal re-
cordar que eixe dia en commemorava el tricentenari dels fets de 
1714—, comparant fets històrics del passat amb fets actual per a 
fer veure que l’estat espanyol està negant el passat històric de Ca-
talunya i no està deixant expressar-se a la nació catalana:

«en moments en què es vol menystenir, desvirtuar i fins 
i tot negar el nostre passat com a país, es fa més necessari 
que mai commemorar el que hem estat, recordar que la 
defensa històrica de Barcelona, i de tot Catalunya, fa tres 
segles, ho fou per defensar unes lleis de les més avança-
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des del moment i que es contraposaven al poder absolut 
exercit de manera absoluta» (8.8.).

I comunica que els catalans i catalanes, pel fet de resistir a tots 
aquests atacs com a nació són conscients d’aquests, es preparen 
per a decidir col·lectivament el seu futur i avisa l’estat, tornant 
a llençar la pilota al terrat de Rajoy, que cal deixar votar la gent, 
perquè no fer-ho suposaria avivar la flama del conflicte: 

«aprofito també aquest moment solemne per explicitar 
al Govern i a les institucions de l’estat que encara són 
a temps d’escoltar el clam pacífic i democràtic d’aquest 
poble. silenciar la veu d’un poble que vol parlar és un 
error; negar el vot a qui veu en les urnes la solució i no 
pas el problema és un error doble» (8.8.).

en el segon text, elaborat després de la —prohibició de la— 
consulta, Mas és molt més directe i fa explícita la confrontació 
amb l’estat espanyol («La unitat és el que més tem l’estat. L’estat 
ens vol dividits, cadascú pel seu compte. sap que així som més 
dèbils i més vulnerables» [8.9.]). es refereix com a «la llibertat 
política de Catalunya» el fet d’haver pogut votar a favor de l’estat 
propi i fa una crítica molt forta al govern.

L’últim text que hem analitzat és el discurs de l’11 de setembre 
de 2015, mitjançant el qual el president torna a manifestar que 
l’estat espanyol no deixa expressar-se el poble català i explica el 
per què d’unes eleccions autonòmiques amb caràcter plebiscitari:

«sabeu que la meva voluntat ha estat, des de l’inici, la 
de trobar la forma millor perquè la gent pugui manifes-
tar de forma clara i inequívoca la seva voluntat sobre el 
futur polític de Catalunya. Les institucions de l’estat, i 
especialment el Govern de l’estat, no han volgut fer-ho 
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possible de cap de les maneres. de fet, no han volgut ni 
parlar-ne. Resta, per tant, l’únic instrument que no ens 
poden prohibir: unes eleccions al Parlament de Catalun-
ya» (8.10.). 

Podem dir que en aquest últim discurs, tot i que de passa-
da parla de la diada (com el fet que es compleixen 35 anys de 
l’aprovació de la llei que va declarar l’11 de setembre Festa na-
cional de Catalunya), el text  se centra en les eleccions, ja que 
restaven 16 dies per a la celebració d’aquestes. això sí, torna a 
culpabilitzar l’estat espanyol del fet d’haver arribat a aquesta si-
tuació i es presenta, novament, com a representant de la voluntat 
popular («aquestes eleccions que en la forma són iguals a totes 
les que s’han vingut celebrant des de 1980 no ho són en el fons. 
I no ho són perquè així ho ha demanat persistentment un elevat 
nombre de ciutadans del nostre país» [8.10]).
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6. CONCLUSIONS

a través del present treball hem intentat posar de manifest que 
Convergència i Unió utilitza un determinat discurs per a mante-
nir l’statu quo. a més a més, a partir de la gestació del treball, hem 
intentat denunciar les veus que, des del món acadèmic, creuen 
que la ciència i la política no s’han de mesclar. al nostre parer, és 
fonamental que des de l’acadèmia és denuncien les injustícies que 
es produeixen al món i es dote la societat dels mecanismes neces-
saris per tal de fer front a aquestes. Recapitulem els punts de vista 
i els resultats obtinguts.

1. Pel que fa a la metodologia emprada, ens hem basat en 
els principis de l’anàlisi Crítica del discurs (aCd), per tal 
d’aprofundir més en el nostre treball i poder obtindre els resultats 
esperats. És per això que, a banda de tractar el llenguatge (és a 
dir, quina importància té aquest en els discursos i en la ideologia 
de CiU), hem tractat altres elements més propis de la història 
o de la política, ja que entenem que no es podien obviar per a 
entendre, en termes generals, el conflicte que hem analitzat. a 
partir d’aquesta metodologia, hem estructurat el treball en dos 
grans parts. d’ una banda, una de més teòrica, en què hem tractat 
aspectes com el nacionalisme, hem introduït els aspectes rellevants 
del context i hem parlat sobre l’aCd. de l’altra, més pràctica, 
hem dut a terme l’anàlisi del corpus, després d’explicar per què 
havíem optat per triar els textos en qüestió.

2. després d’haver analitzat els textos, podem dir que els dis-
cursos de Convergència i Unió utilitzen l’estratègia nacionalista 
per tal d’aconseguir els seus objectius polítics: garantir la cohesió 
a Catalunya, a través de l’ocultació del conflicte entre dominats i 
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dominants i pressionar el govern central, generant un presumpte 
conflicte entre Catalunya i espanya, en un moment concret de 
crispació social.

Per a dur a terme la seua estratègia, Mas recorre a la reproduc-
ció d’un relat fet a mida per la burgesia a principis del segle passat, 
que es caracteritza per la utilització —i manipulació— d’uns de-
terminats símbols, personalitats i micro-relats, que configuren una  
determinada visió de Catalunya, basada en els valors de l’ordre, 
el seny o el civisme. no cal dir que aquests valors beneficien els 
gestors de l’statu quo, perquè impliquen l’acceptació social de la 
realitat i la renúncia a transformar-la.

Just després d’haver implicat la ciutadania en el projecte polític 
«Catalunya» que, com dèiem, no és neutral i representa uns deter-
minats valors que beneficien la classe social que sustenta el poder, 
Mas parla de l’actualitat política —crisi, finançament, relació entre 
Catalunya i l’estat espanyol—, atorgant culpes als governs espanyol 
i europeu, deures a la societat catalana i presentant-se com un per-
sonatge honest i salvador que està fent tot el que pot pel bé comú de 
Catalunya. tot perquè la seua postura política isca reforçada.

seguidament, torna a generar el relat nacionalista, per a refor-
çar, una vegada més, la cohesió interna i el conflicte extern. És a 
dir, torna a alimentar l’eina mitjançant la qual duu a terme unes 
determinades polítiques per a garantir els interessos de la classe 
social que representa. d’aquesta manera, presenta un discurs cir-
cular, en el qual el relat nacionalista apareix a l’inici i al final i, al 
centre, embolcallat dins d’un relat fet a mida, incita la societat 
catalana a mobilitzar-se d’una manera concreta.

3. en el terreny de la pragmàtica discursiva, com ja s’ha vist, 
un dels principal objectius de l’estratègia nacionalista és presen-
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tar el govern espanyol com a enemic. a través de la construcció 
«espanya ens roba», el govern comandat per artur Mas ha acon-
seguit culpabilitzar el govern espanyol de la crisi social —ja que 
el presumpte robatori d’espanya a Catalunya no permet l’eixida 
d’aquesta de la crisi actual— i, a més, serveix per a tibar la corda 
entre la Generalitat i el govern central, per tal d’obtindre més po-
der polític i econòmic de l’estat. tot plegat és una cortina de fum, 
que contribueix als interessos de Convergència i Unió en particu-
lar i de la burgesia catalana en general, ja que a la pràctica les elits 
catalanes i espanyoles no són enemigues, sinó que representen la 
mateixa classe social, per tant, podríem parlar d’un fals enemic.

a més, aquesta estratègia també permet, com s’ha explicat 
breument, mobilitzar la ciutadania segons uns determinats valors, 
de manera que aquesta acomplisca una sèrie de «deures nacional», 
que garantirien el bon funcionament de la nació catalana. en la 
pràctica aquests deures passen per l’acceptació de les retallades 
socials, la privatització del serveis públics i el capitalisme com a 
model polític i econòmic.

també cal tindre en compte que l’estratègia nacionalista, pel 
fet que busca garantir la cohesió interna del habitants de Catalun-
ya i tensar les relacions amb l’estat espanyol, s’adapta al context 
sociopolític per tal d’aconseguir els objectius proposats. de mane-
ra que la radicalització pel que fa al discurs per la construcció d’un 
estat propi es duu a terme de manera cronològica i en paral·lel a 
les veus del carrer.

4. Un altre fet que cal destacar és que els discursos pronunciats 
per Mas també funcionen com a limitadors ideològics. d’una 
banda, queda definit el marc d’actuació política, és a dir, des d’on 
fer política, amb qui, de quina manera i per què, a partir de la 
reproducció de la Ct. de l’altra, limita el marc territorial a la 
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Comunitat autònoma de Catalunya —tot i que el discurs nacio-
nalista, en certs aspecte, podria ser utilitzat per a la resta de Països 
Catalans—, ja que és aquest —i no cap altre— el seu espai de po-
der. I una alteració del marc territorial podria suposar, de retruc, 
l’alteració de l’ordre establert, un risc que a la burgesia autòctona 
no li interessa córrer.

5. a més, cal esmentar la importància de la utilització del 
llenguatge en el discurs polític, ja que és la ferramenta emprada 
per a comunicar i persuadir, a fi que la societat assumisca una 
ideologia determinada. en aquest línia, és important destacar la 
selecció d’un determinat lèxic, que és basa en l’atribució de pa-
raules positives en l’imaginari col·lectiu al seu projecte polític i 
el procés contrari per a referir-se als seues adversaris, de manera 
que la seua posició isca reforçada. també cal parlar del mecanis-
me de la repetició —o d’altres que tenen objectius semblants—, 
per tal d’aconseguir que el seu discurs cristal·litze socialment. a 
més, i com a tret característic dels discursos, cal parlar de recursos 
retòrics com, per exemple, l’ús de la metàfora sobre la navegació, 
que  permet a Mas presentar el procés sobiranista com un viatge, 
amb tot el que aquesta comparació implica, per tal de fer-se en-
tendre.

6. Finalment, no podem obviar la figura de l’emissor, en aquest 
cas la d’artur Mas, que, al nostre parer, representa el prototipus 
indicat que implica ser el representant polític de la burgesia ca-
talana al Parlament. Mas sap transmetre allò que diu, amb un 
llenguatge proper, clar i seriós i un llenguatge no verbal que s’hi 
adequa perfectament. tot plegat transmet la idea que ell i el seu 
partit estan compromesos amb Catalunya.

7. en conclusió, podem dir que les elits econòmiques transna-
cionals són els agents que sustenten el poder i la política d’estat 
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s’ha convertit en la gestió de l’economia en benefici d’aquestes 
grans corporacions. en aquesta tasca els estats, lluny de desaparèi-
xer, tenen la funció d’assegurar-se que les classes populars  de cada 
territori assumeixen els dictàmens que dicta el mercat (legislant, 
reprimint, alienant...).en aquest sentit, la ideologia nacionalista 
es converteix en una ferramenta fonamental de cohesió social, ja 
que esborra les desigualtats de classe a ulls de la ciutadania. Per 
a dur a terme aquest propòsit, el llenguatge i les diverses estratè-
gies discursives acompleixen una funció essencial. a Catalunya, 
CiU ha estat fins ara la principal formació política encarregada de 
mantenir l’statu quo en benefici de les grans corporacions i, per 
a conquerir els seus objectius, no ha dubtat a fer un ús sectari i 
partidista de la retòrica nacionalista.
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LA INSUPORTAbLE LLEUgERESA 
DELS DISCURSOS DELS AMOS

Jordi Martí Font

el company Jordi Garcia em demana un epíleg per a la segona 
edició del llibre La Catalunya del seny, subtitulat Una crítica al 
discurs nacionalista de CiU (2010-2015) i publicat a València per 
Caliu espai editorial en la seva col·lecció Rescat. es tracta d’un 
llibre que quan vaig saber que anava a sortir li vaig dir al Jordi 
que era necessari i que calia, que l’estàvem esperant. I continuo 
pensant el mateix, que és necessari i cal llegir-lo, ara ja fa dies 
que ja ho podem fer. Perquè era i és necessari que s’analitzin els 
canvis produïts en el discurs de la dreta catalunyesa, del regiona-
lisme a l’independentisme, i era i és imprescindible que es fes des 
de l’acadèmia, des de la Universitat i utilitzant dades i mètodes 
allunyats de la militància o de la presa de partit a priori, tot i que 
aquesta no cal amagar-la ni negar-la.

És per això que si encara no heu llegit el llibre que teniu a les 
mans perquè heu decidit començar per l’epíleg, o perquè sou es-
tranyes criatures que passeu les pàgines precedents sense llegir-les, 
tireu enrere i no us deixeu ni una paraula. Hi trobareu un dels 
textos més coherents i ben trenats sobre un dels temes que més 

Epíleg
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hores ens ocupa en els darrers anys i, sobretot, sobre un dels actors 
d’aquest «procés» que vam viure a Catalunya fins a l’1 d’octubre 
de 2017: la nació, el nacionalisme, el dret a decidir, les sobiranies 
i la sobirania, les reapropiacions de discursos, l’intent de control 
dels moviments...

La primera part del llibre inclou tres capítols, el primer dels 
quals situa el tema en l’àmbit teòric, tracta sobre diversos con-
ceptes però crec especialment interessants els que es refereixen al 
nacionalisme com a instrument de dominació de classe i les diver-
ses formes que el nacionalisme pot prendre i pren, inclosa la de 
motor d’alliberaments. el segon, amb el títol de «Context socio-
polític», serveix ara per recompondre coses que ens han passat fa 
no res i sobre les quals, en molts casos, hem perdut la perspectiva, 
segurament perquè han passat tantes coses que han acabat subs-
tituïdes, en el nostre cap, per altres de més properes i, per què no 
dir-ho, més sorprenents. I el tercer ens aproxima a nivell teòric a 
l’anàlisi crítica del discurs (aCd), bona per entendre d’on parteix 
l’autor per fer el seu treball i alhora aclaridora per a les lectores 
que no coneguin de què va això de l’aCd, que Jordi utilitza per 
descompondre què deia CiU i Mas quan deia el que deia i per què 
ho deia. en aquest apartat mereix una menció especial les obres 
referents de teun Van dijk, a qui cal llegir sempre.

La segona part ens situa en allò més concret, en els textos que 
l’autor utilitza per fer la seva anàlisi, concretament deu discursos 
d’artur Mas fets entre 2010 i 2015 exceptuant els anys 2013 i 
2015 de què només n’ha triat un. Crec que si no heu llegit aquesta 
part, cal que rectifiqueu i no deixeu ni una línia per llegir o relle-
gir, perquè és aquí on hi ha el moll de l’os de la qüestió i a partir 
d’on s’articulen les conclusions, tant les de l’autor com les que 
com a lectores puguem extreure i extraguem.
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Discursos canviants dels amos propers

És sempre imprescindible conèixer les formes que pren la domi-
nació que exerceixen els amos. I alguns dels amos, a les quatre 
províncies, han tingut uns partits polítics coaligats en unes sigles 
que els han servit d’aixopluc durant decennis, si és que els amos 
necessiten mai un aixopluc, que crec que no. si de forma corrent, 
per als de baix, és necessari saber com funciona el cap de qui mana 
i com organitza les paraules que deixa anar per explicar-se i do-
minar el món, en un procés de canvi, de resituacions en el tauler 
d’escacs de la política, aquesta necessitat esdevé objectiu central i 
principal de les feines que qualsevol projecte emancipador neces-
sita per analitzar i poder combatre amb prou garanties d’èxit les 
diverses formes de dominació que la societat sencera pateix. en 
això rau l’interès de La Catalunya del seny.

el llibre, però, tenia una sèrie de handicaps que li auguraven 
poc predicament: sortia publicat per una editorial amb poca dis-
tribució, ubicada lluny de l’espai que analitzava i sense massa pos-
sibilitats d’esdevenir referencial si hem de fer cas a la realitat de 
l’assaig català en els darreres dècades. el llibre, però, s’ha venut 
i ha esgotat la seva primera edició tot i que jo continuo pensant 
que llibres com aquest caldria llegir-los, debatre’ls, comentar-los 
i conèixer-los molt més entre els àmbits dels moviments socials, 
de l’independentisme d’esquerres i dels qui participem d’uns certs 
discursos «nacionalistes» que, en molts casos, no esdevenen tan 
alliberadors com voldríem perquè deixen clara la nostra incapaci-
tat d’ampliar-los i allunyar-los dels discursos del poder de qualse-
vol forma i color.

Com a curiositat no em vull estar de relatar una anècdota, que 
crec que pot servir per entendre la importància de llibres com 
aquest, que va tenir lloc en el plenari de l’ajuntament de tarra-
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gona on passo hores un cop cada mes com a conseller de la CUP. 
sovint, per entretindre la vista mentre debatem mocions diver-
ses, em porto algunes lectures que obro aleatòriament i llegeixo 
sense continuïtat. en un dels plens vaig portar La Catalunya del 
seny al plenari i diversos membres de les esquerres presents es van 
mirar la portada d’un llibre que no coneixien o no havien llegit. 
Qui sí se l’havia llegit, però, era el regidor d’Units per avançar, 
l’antiga Unió democràtica de Catalunya. Josep Maria Prats, un 
home llegit i clar en les seves opinions, em va explicar que li ha-
vien recomanat des d’àmbits del partit i en lloà el contingut i les 
anàlisis. tant va ser així que em va dir que si mai el presentàvem a 
tarragona li diguéssim.

L’anècdota, a banda de deixar clar que alguna dreta llegeix, i 
llegeix bé, mostra clarament que qualsevol cap mitjanament ben 
moblat té l’obligació de llegir els altres, ja siguin contrincants o 
directament rivals, si vol construir-se a si mateix, si vol enfrontar-
s’hi i si vol guanyar (quines paraules més gruixudes que m’han 
sortit...). no descobreixo res, però em sembla important de dir.

Ensorrament de seguretats i la receca de les noves

sense cap mena de dubte, de 2015 a 2018 totes i cada una de 
les seguretats que la gent que participem en lluites socials teníem 
s’han afonat. els canvis, de forma especial a partir de setembre de 
2017, s’han accelerat i els panorames que hem previst un cop i 
un altre han esdevingut fonedissos i canviants amb tanta rapidesa 
que els nostres caps i enteniment, massa sovint, eren incapaços 
d’entendre on érem i què calia fer. Ha calgut reinventar-se un cop 
i un altre i encara som en aquest procés, un procés que tot i que 
estructuralment és el mateix que inclou l’anàlisi del llibre del Jor-
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di és clar que té característiques radicalment diferents que caldrà 
determinar quan tinguem la perspectiva suficient.

aquests canvis continuats no s’han produït només entre les 
lluitadores socials o entre els independentistes d’una família o de 
l’altra, sinó que s’han esdevingut en la majoria d’individus, asso-
ciacions i col·lectius de Catalunya. I analitzar aquests canvis és una 
feina que a dia d’avui, 17 de març de 2018, encara no ens hem 
atrevit a fer amb tota la passió que vam ser capaces d’experimentar 
durant les jornades d’octubre i després, però que tampoc havíem 
fet en el període que va de 2015 a 2018. I quan parlo de pas-
sió no em refereixo a deixar de banda la fredor de les dades, les 
anàlisis positivistes o els mètodes objectius aplicats a la realitat, 
sinó a l’empenta necessària per fer el treball amb rapidesa i, al-
hora, seguint els paràmetres científics adequats. Jo conec només 
una excepció i és per això que la cito: Tumulto. Meditacions sobre 
l’octubre català (2017) d’arnau Gonzàlez i Vilalta, enric Ucelay-
da Cal i Plàcid Garcia-Planas. Us en recomano la lectura.

tornant, però, al llibre que ens ocupa, és ben clar que el fet 
que l’anàlisi es tanqui el 2015 dificulta una part del que po-
dríem esperar del llibre, és a dir com s’ha articulat aquell discurs 
elaborat en aquell moment en un xoc social que ha generat, tal 
com he dit ja, diversos i destacats canvis arreu i d’una profun-
ditat, sense cap mena de dubte, important. alhora, però, hem 
de tenir en compte que l’anàlisi d’aquell moment, del que en 
aquell moment Mas va forjar a nivell de discurs, és important 
de valorar-lo en tota la seva profunditat si volem entendre les 
bases d’un projecte que volia continuar manant petés qui petés a 
partir d’una renovació de la coalició de poder CiU que avui no 
existeix però els elements resultants de la qual continuen bevent 
d’aquell moment.
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el 18 de juny de 2015, CiU es dissolia com a federació després 
que quatre dies abans Unió democràtica decidís en referèndum 
intern per un 50,5% dels vots que en el seu full de ruta no s’incloïa 
la independència. els democratacristians independentistes funda-
ren el seu propi partit, demòcrates de Catalunya, el 12 de juliol 
de 2015, i el 27 de setembre del mateix any s’articulà una coali-
ció entre CdC, eRC, demòcrates i independents que guanyà les 
eleccions al Parlament de Catalunya amb el nom de Junts pel sí 
(Jxs). És en aquest moment que la CUP, amb deu diputats i im-
prescindible per tirar endavant un govern independentista en què 
els anticapitalistes no participarien, exigeix el pas al costat d’artur 
Mas, una exigència que acaba sent acceptada i que porta l’alcalde 
de Girona, Carles Puigdemont, a ser president de la Generalitat de 
Catalunya. CdC desapareixeria un any després i de les seves restes 
en sortiria el Partit demòcrata de Catalunya (PdeCat), fundat 
el 10 de juliol de 2016. el referèndum de l’1 d’octubre i la procla-
mació vista i no vista de la República Catalana, la constatació que 
la dreta catalunyesa no havia preparat el moment, l’aplicació del 
155 per part de l’estat, l’ocupació militar i policial de Catalunya i 
l’empresonament de líders socials i polítics, així com l’exili d’altres 
membres del Govern, portà a una redefinició d’aquest espai que 
coincidí en una llista unitària anomenada Junts per Catalunya i 
coneguda com «la llista del president». artur Mas, enmig d’aquest 
maremàgnum, anuncià, el 9 de gener de 2018,  la seva dimissió 
de  la presidència del PdeCat,  coincidint amb la sentència del 
Cas Palau que establia el desviament de fons públics com un dels 
canals a través dels quals CdC s’havia finançat de forma il·legal 
durant anys i panys.

tenim feina per acabar de veure i pair tants canvis en l’àmbit 
del pensament de dretes catalunyès, de regionalista a independen-
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tista i, amb molta seguretat, tornant a l’autonomisme, un espai de 
confort que els podria permetre continuar exercint el seu poder i la 
seva dominació tal com sempre han fet. L’únic problema amb què 
es poden trobar ara és, precisament, que la majoria independen-
tista republicana pel canvi social sigui, tal com preveuen enquestes 
i eleccions, real. La seva recerca del que ells anomenen «ordre» els 
serà complicada si no adeqüen el seu discurs al de la majoria so-
cial i aquesta sembla que ha variat en moltes coses respecte al 
començament d’aquest «procés». no obstant això, en bona part, 
moltes de les coses que han passat i fins i tot de les que passaran 
tenen a veure amb un article que incloc a continuació per tancar 
l’epíleg, que en el seu moment vaig escriure i publicar uns minuts 
al digital setembre però que jo mateix vaig retirar i que mostra 
una mica la capacitat de mentir dels manaires catalunyesos i de 
com amb ells, sense canviar d’actitud, no hi ha ni sigles noves ni 
discursos renovats que valguin.

Llegit ara, amb Puigdemont a l’exili i un munt de coses més pas-
sades, pot sonar una mica estrany però el fons és el que crec que 
importa, alhora que inclou una evident presa de postura davant 
la temàtica de l’enredada per part de Mas i voltants que és un dels 
temes de què tracta, també, La Catalunya del seny. L’article, pràc-
ticament inèdit, el vaig publicar el 26 d’octubre de 2017, en un 
moment en què els convergents es negaven a implementar la Re-
pública que havíem guanyat a les urnes i davant les porres amb els 
cossos com a barricada.

«Amb Puigdemont i Convergència no hi haurà indepen-
dència» . Sortim als carrers!

avui, el PdeCat ha fet oposicions –i les ha guanyades– a superar 



126

per la dreta i l’espanyolisme els pitjors temps de Convergència i 
la Lliga Regionalista, els seus antecessors en el seu espai polític. el 
pas enrere de Puigdemont és vergonyós, però és alhora una abso-
luta presa de pèl a tota la gent que va ser colpejada l’1 d’octubre, 
que hem estat al carrer 11 de setembre rere 11 de setembre i 
moltíssims dies més. L’anunci d’aquest pas enrere és una estafa ab-
soluta a tota la gent que es va il·lusionar, ha treballat, va lluitar, ha 
fet feina, va posar el seu cos, ha deixat la seva pell i hores, hi posa 
dies, i dedica mesos i anys a un objectiu lloable. aquest objectiu 
era ben clar: esdevenir ciutadans i ciutadanes d’un República que 
havia guanyat, com a opció, el referèndum d’autodeterminació 
convocat pel Parlament. I ell, Puigdemont, dos cops seguits ha es-
tat incapaç de tirar endavant el mandat popular. ara, el president 
de la Generalitat nega el dret aconseguit per les urnes perquè sap 
perfectament que li és impossible de controlar això que en deien 
«procés» i ara és, a pesar seu, un procés d’autodeterminació nacio-
nal, amb tot un poble organitzat que s’ha fet gran i ja no necessita 
delegar en polítics professionals que ens venen sempre que poden 
als de sempre. aquí no hi ha ni «alta política» ni estratègia ni res. 
Ja podeu llegir tots els tuits que vulgueu justificant-lo, les notes 
de veu dient que «a un li han dit que diuen»... que tots deriven 
de la factoria de mentides del cap de premsa de Mas, Joan Maria 
Piqué, i voltants. I tots són mentides per enredar. aquí no hi ha 
pilota a la teulada de ningú, ni joc ni jugadors. Hi ha uns poders 
fàctics de l’estat, dels quals en forma part la burgesia catalunyesa i 
la seva eina d’intervenció en la realitat del país, que és el PdeCat, 
que s’han passat la voluntat popular per on sempre se la passen si 
no coincideix amb la seva. al costat de l’ombra allargada de Mas, 
Puigdemont ha fet real, un cop més, el vaticini de salvador seguí 
en el seu discurs a Madrid de 1919 i refet anys després per Pere Foix 
quan deia que «estigueu segurs, amics madrilenys que m’escolteu, 
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que si es parlés seriosament d’independitzar Catalunya de l’estat 
espanyol, els primers i potser els únics que s’oposarien a la llibertat 
nacional de Catalunya, foren els capitalistes de la Lliga Regiona-
lista i del Fomento del trabajo nacional.» La Lliga Regionalista 
era el partit antecessor de Convergència i aquesta l’antecessora 
del PdeCat. Però aquests partits tenen moltes més semblances 
que ser un l’antecessor de l’altre. tots tenen i tenien la seva raó de 
ser en el manteniment de la dominació. es van intentar sumar al 
«procés» amb l’única intenció de no desaparèixer i, arribats al cap 
del carrer, vist que se’ls escapava de les mans perquè cada cop més 
és el poble qui mana, han posat el fre de mà que manava l’estat 
espanyol i que necessitava la classe social per a qui treballen. Just 
quan hi érem a tocar, han aplicat la marxa enrere que ara veiem 
i que intenta destruir l’espai independentista i fer-lo inoperant 
davant la realitat espanyola i capitalista que és l’única que sempre 
han defensat. Queda claríssim avui que amb Convergència mai hi 
haurà independència. Ho sabem de fa anys i panys i sempre acaba 
sent més clar que un cel sense núvols. La burgesia catalunyesa mai 
no falla. en això s’assembla molt a un dels seus fills predilectes: 
l’estat espanyol. I sempre, sempre, sempre, entre classe i nació ells 
han triat, trien i triaran classe; per tant, estat espanyol que és qui 
els garanteix el manteniment dels privilegis. Igual que no acato la 
repressió de l’estat espanyol ni les seves lleis injustes, tampoc aca-
to aquesta decisió antidemocràtica de Puigdemont i voltants. Cal 
exigir a les bases de l’anC i d’Òmnium que facin el paper que fins 
ara han fet i no encobreixin aquesta presa de pèl a totes i tots. Hi 
confio igual que confio en els membres del PdeCat que han po-
sat el dret a decidir al davant de tot, les d’eRC, els independents 
de JXs i, és clar, els de la CUP. sobretot, però, confio en la gent 
que pren el carrer cada cop que cal i que defensa la democràcia 
per davant dels interessos de classe d’una minoria de rics. només 
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el poble salva el poble i només el poble pot salvar el poble. Perquè 
el poble és l’únic que continua tenint el carrer com l’espai bàsic de 
vida. És només des del carrer, on no es delega, i sumant-nos cos 
a cos que podrem revertir la situació, i proclamar la república des 
de baix. I cap a aquí hem d’anar, amb decisió i sense deixar-nos 
enredar amb eleccions autonòmiques o negociacions absurdes de 
presos per pau o no intervenció a canvi de retirada d’un tros o de 
tot el 155. Proclamem la república i fem-la de totes i tots, des de 
baix, als carrers. Mai més demanarem permís per ser lliures!!!» I 
així és i serà.



129

bIbLIOgRAFIA

aLeXandRe, Víctor (1999), Jo no sóc espanyol, Barcelona, Proa.

aLeXandRe, Victor(2006), La paraula contra el mur, Barcelo-
na, La Busca.

aLtaRRIBa, Laia i altres, Consell de Redacció (2012): «des de 
les reformes dels estatuts fins a l’Onze del 2012, passant per les 
Consultes i l’esperit del 10 de juliol», L’Accent, núm. 233, p. 5. 

aLtaRRIBa, Laia (2014): “Una revolució a l’esquerra”, Jordi 
Muñoz i altres, Procés 1, pàg. 24-28.

aMORÓs, Miquel (2012), El partido del estado, València, des-
orden distro.

andeRsOn, Benedict (2005), Comunitats imaginades. Re-
flexions sobre l’origen i la propagació del nacionalisme, Catarroja, 
afers.

aRdIt, Manuel, BaLCeLLs, albert i saLes, núria (1980), 
Història dels Països Catalans, Barcelona, edhasa.

BassOLs, Margarida (2007), El llenguatge dels polítics. Anàlisi del 
cas català, Vic, eumo. 

BeRRO, Chema (2013), «nacional-ismo», delgado, Manuel i 
altres, Un esforç més, Bellaterra i espai en Blanc, pàg. 135-136.

BILLIG, Michael (2006), Nacionalisme banal, Catarroja, afers.

BORtRan, albert, CasteLLanOs, Carles i saLes Lluís 
(2014), Introducció a la història del Països Catalans, 1979.

BOURdIeU, Pierre (2001), Poder, derecho y clases sociales, Bilbao, 
desclée de Brouwer.



130

BUCH, Roger (2007), L’esquerra Independentista avui, Barcelona, 
Columna.

BUsQUeta, Josep Manel (2013), L’hora dels voltors. La crisi ex-
plicada a una ciutadania estafada, Lleida, el Jonc.

BUsQUeta, Josep Manel i LLOnCH, Pau (2014), Fre 
d’emergència, Barcelona, Icària.

CaLdeRa, abel (2014), «el procés sobiranista i la independèn-
cia per canviar-ho tot», Perspectives 2, pàg. 151-169.

COnCa, Maria (2005), «Les unitats fraseològiques en el discurs 
argumentatiu», Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatu-
ra, núm. 36, p. 33-41.

COsta, Pere-Oriol (2014), «el viratge de la burgesia catalana», 
ara. disponible en línia a: <http://www.ara.cat/premium/opinio/
viratge-burgesia-catalana_0_1063693652.html>. [Consulta: 22 
de desembre 2014].

CRUsat, Júlia i PaBÓn, Laura (2014): «Incorporació del neoli-
beralisme a la sanitat pública catalana», Perspectives 2, pàg. 61-69.

CUenCa, Maria Josep (2008), Gramàtica del text, alzira, Bro-
mera. 

 DCVB = Diccionari català-valencià-balear (2001 – 2002), Insti-
tut d’estudis Catalans. disponible en línia a<http://dcvb.iecat.
net/>. [Consulta: 20 de maig 2015] 

Constitución española (1978). disponible en línia: www.congre-
so.es.consti, Congreso de los diputados

deLGadO, Manuel (2013), «notas sobre el patriotismo revolu-
cionario y otras identidades discretas», delgado, Manuel i altres, 
Un esforç més, Bellaterra i espai en Blanc.



131

de VaRGas-GOLaROns, Ricard i altres (1987), Anarquisme i 
alliberament nacional, Barcelona, el llamp. 

Diccionario de Ciencias Sociales (1976), Madrid, UnesCO, vol. 
1.

Diccionario de Ciencias Sociales (1976), Madrid, UnesCO, vol. 
2.

DIEC = Diccionari de la llengua catalana (2007), 2a ed., Barce-
lona / Palma / València, enciclopèdia Catalana / edicions 62 / 
Publicacions de l’abadia de Montserrat / Moll / 3 i 4. 

dIeteRICH, Heinz (2009), El socialisme del segle XXI, Lleida, 
el Jonc.

dÍeZ, Xavier (2013), L’anarquisme, fet diferencial català, Barce-
lona, Virus.

dÍeZ, Xavier (2015), Anatomia d’una ruptura, Lleida, el Jonc.

eaGeLtOn, terry (1997), Ideología, Barcelona, Paidós.

eGaÑa, Iñaki i GIaCOPUZZI, Giovanni (2012), La construc-
ción del enemigo. ETA a la vista de España 2010-2012, tafalla, 
txalaparta.

esCRIBanO, daniel i FeRReRO, Àngel (2014), «després del 
9n: l’independentisme entra en una nova fase. avenços i retro-
cessos», espai Fàbrica. disponible en línia a: <http://espaifabrica.
cat/index.php/decreixement/itemlist/user/206-danielescribano>. 
[Consulta: 22 de desembre 2014]

FeRnÁndeZ-saVateR, amador (2013), «La Cultura de la 
transición y el nuevo sentido común», delgado, Manuel i altres, 
Un esforç més, Bellaterra i espai en Blanc.

FeRRandO, antoni i nICOLÀs, Miquel (2011), Història de 



132

la llengua catalana,

Barcelona, UOC.

FOnt, Marc (2014): «La burgesia escindida», Procés 1, pàg. 66-
73.

FOntana, Josep (2013), El futuro és un país extraño, Barcelona, 
Pasado y Presente.

FOntana, Josep (2013), «La burgesia nacionalista: un animal 
mitològic», espai Fàbrica. disponible en línia a: <http://espaifa-
brica.cat/index.php/alliberament-nacional/item/649-la-burgesia-
nacionalista-un-animal-mitol%C3%B2gic>. [Consulta: 22 de 
maig 2014].

FResnILLO, Iolanada (2014), «deute: raons i solucions davant 
d’una estafa legalitzada», Perspectives 2, pàg. 37-59.

GaLLaRdO, Beatriz (2014), Usos polítcos del lenguaje. Un dis-
curso paradójico, Barcelona, anthropos.

GÓMeZ, Pau i deLGadO, Oriol (2010), «Una opinió anar-
quista sobre l’estat i el pobles», Oliveras, Xavier i altres, Anarquis-
me i pobles, Catalunya, anomia, pàg. 55-58.

GR, Miguel (2013), «de la declaración soberanista a Víctor Bala-
guer (y viceversa)», delgado, Manuel i altres, Un esforç més, Bella-
terra i  espai en Blanc.

MaRÍn, Maria Josep (2005), Marcadors discursius procedents de 
verbs de percepció. 

Argumentació implícita en el debat electoral, València, Universitat 
de València. 

MaRX, Karl (2009), Las crisis del capitalismo, Madrid, sequitur 
i Viento sur.



133

MUnIesa, Bernat (2006), «La transició: la legitimació de la 
dictadura franquista», Muniesa, Bernat i altres, De l’esperança al 
desencís. La transició als Països Catalans, Lleida, el Jonc, p. 67-82. 

MUÑOZ, Jordi (2014), «els perquès de tot plegat», Procés 1, pàg. 
4-9.

MURGades, Josep (1976), «assaig de revisió del noucentis-
me», Els Marges 7, pàg. 35-53.

naVaRRO, Gustau i RIBeRa, Pere, Diccionari polític (1990), 
sant Boi de Llobregat/València, edicions Lluita. 

OLIVeRas, Xavier (2010), «L’arrelament al territori: una pers-
pectiva anarquista», Oliveras, Xavier i altres, Anarquisme i pobles, 
Catalunya, anomia, pàg. 9-21. 

PeLLICeR, Lluís (2014), «també és la butxaca», Procés 1, pàg. 
18-21.

PResIdent (2010), Genrelatitat de Catalunya. disponible en 
línia a <www.president.cat/pres_gov/president/ca/index.html> [Consulta: 
20 desembre 2014].

PRICe, Wayne (2012), La abolición del estado. Perspectivas anar-
quistas i marxistas, Buenos aires, enares.

Renan, ernest (2007), Què és una nación?, Madrid, sequitur.

RICO, antoni (2013), No tots els mals vénen d’Almansa, Lleida, 
el Jonc.

ROssI-LandI, Ferruccio (1980), Ideología, Barcelona, Labor.

ROVIRa, antoni (2013), Resum d’història del catalanisme, Barce-
lona, La Magrana.

sOMBaRt, Werner (2006), El burgués, Madrid, alianza.



134

 tORRes, Xavier (2001) «La historiografia de les nacions abans 
del nacionalisme (i després de Gallner i Hobsbawm)», Manuscrits 
19, pàg. 21-42.

ÚBeda, Christian (2015), «estirem la corda», Garcia, Jordi 
(coord.), Apunts des del sud (sobre el procés sobiranista), València, 
Caliu, pàg. 105-112.

VILa, Jordi (2015), «el procés de sankara: o nosaltres o el capital 
financer», Garcia, Jordi (coord.), Apunts des del sud (sobre el procés 
sobiranista), València, Caliu, pàg. 23-46.

Van dIJK, teun (1999), «el análisi crítico del discurso», Anthro-
pos 186, pàg. 23-36.

Van dIJK, teun (2003), «La multidisciplinariedad del análisis 
crítico del discurso: un alegato en favor de la diversidad», Wodak, 
Ruth i Meyer Michael, Métodos de análisis crítico del discurso, Bar-
celons, Gedisa, pàg. 143-177.



135

Caliu espai editorial pretén ser una eina de creació de 
discurs per als moviments socials. Un instrument edito-
rial que contribuïsca a generar sabers des de la cultura 
popular, en català i amb voluntat transformadora de la 
realitat que vivim, ara i ací. Creiem que, per a fer front 
a aquest sistema socialment injust i mediambientalment 
insostenible que avantposa l’acumulació de capital a la 
reproducció de la vida, és fonamental crear i consolidar 
espais propis que treballen en la construcció d’alternati-
ves al model hegemònic. 

Però, per a fer-ho possible, necessitem el teu suport. 
amb la teua ajuda contribuiràs a fer possible el nostre 
projecte editorial, promocionaràs la lectura en cata-
là i la cultura popular i valors com el cooperativisme i 
l’assemblearisme. subscriu-te per 40 euros a l’any i re-
bràs  els quatre llibre que editem cada curs, algunes de 
les publicacions extra que editem durant el curs i el llibre 
que tries entre els publicats els cursos anteriors. a més, 
t’enviem gratuïtament els exemplars a casa.

també vos agrairíem que ens féreu arribar les vostres 
crítiques o suggeriments sobre els llibres o el projecte a: 

editorial@caliueditorial.com




