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Agraïments 
 

No sé si tinc raó, 
però estimo les meves raons 
i procuro eixamplar-les, quan puc, 
escoltant les raons dels altres. 

David Jou 
 

La Rambla anava plena. Amb aquella 
inconsciència, aquella manca de compassió i 
aquell escoltar que només les veus pròpies que 
dóna el caminar per la Rambla a qualsevol 
hora del dia. La gent no tenia cap culpa si se’l 
mirava com un de tants, sense preocupar-se ni 
poc ni molt de qui era ni del que li acabava de 
succeir. 

Josep Maria de Sagarra 

Rambles 30-32. Anys enrere, Andreu Nin hi havia coordinat l’acció 
del POUM. La UPF hi tenia, l’any 2006, algunes facultats, entre les 
quals la de Traducció. L’aula 230 de l’Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada rep el 3 de febrer d’aquell any André Salem 
perquè hi impartís un seminari sobre lexicometria. 

Així comença un recorregut llarg i feixuc –com el procés de 
reforma de l’EAC 2006– al qual aquesta tesi posa, nou anys més 
tard, un punt i a part. Podria ser un punt i final, però els interrogants 
sorgits m’estimulen a continuar la recerca sobre discurs polític i 
discurs normatiu, i a ampliar-la a altres camps. 
Pensar i redactar aquesta tesi m’ha obert un nou món que vull 
continuar explorant, si pot ser, de la mà dels que m’hi han 
acompanyat i de tothom nou que vulgui sumar-s’hi. És fruit de 
nombroses hores de feina, nits en vetlla i moments de sacrifici. 
Hores de solitud davant l’ordinador a l’hivern o en ple estiu, 
acompanyat de la llum adriàtica, la boira veneciana, el te calent 
estatunidenc, i les notes i veus melodioses de Catalunya Música.  

La recerca, però, s’ha enriquit amb converses i entrevistes als 
despatxos de la UPF, l’IEC, el Parlament, la Generalitat i l’Institut 
d’Estudis Autonòmics; i amb la consulta d’arxius, llibres i fons 
bibliotecaris. 
No és legítim, per tant, atribuir-me’n tots els mèrits. Malgrat que 
els errors i inexactituds que pot haver-hi en aquest estudi són 
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únicament meus, he d’admetre que la tesi ha estat possible gràcies 
a la generositat i disponibilitat de molta gent. A tots ells, i als que 
no puc esmentar per limitacions d’espai, moltes gràcies. 

En primer lloc, a la directora, la Teresa, per totes les atencions 
concedides. Una dona de paraula, tal com la va definir Xavier 
Bosch. Amb ella he après l’autèntic significat de la paraula 
mestratge. Amb els seus consells aquest treball ha arribat a bon 
port. M’ha ensenyat a investigar, a ser més curiós (i curós), a 
transmetre el poc que sé, a dirigir tesines i a coordinar equips de 
treball, però també a créixer com a persona. Gràcies. 
En segon lloc, a la codirectora, la Carmen. El seu ull crític va ser 
cabdal quan vaig defensar el projecte de tesi el 2009. Aleshores 
tenia una fe cega, ingènua, en la lexicometria. Ella m’ha assessorat 
per desenvolupar una fe més crítica, raonada, en aquesta 
metodologia. M’ha descobert el rigor científic de l’estadística 
textual. Merci. 
En tercer lloc, gràcies a l’Arjuna Tuzzi, al Michele Cortelazzo i a la 
resta de membres del seminari GIAT (Gruppo Interdisciplinare di 
Analisi dei Testi). Pàdua va obrir-me les portes l’any 2014 per fer-
hi l’estada de recerca. Sense el guiatge de la Dra. Tuzzi, el nucli 
estadístic que requereix una recerca d’aquest tipus, probablement, 
m’hauria fet desistir. Grazie. 
A més, gràcies a tothom amb qui he compartit els espais de 
Rambles 30-32. Als amics de Traducció (Roses, Laurus, David i 
Elena), als companys i amics del bienni 2005-2007 (Agustí, Pedro, 
Phil, Hajar, Paulo, Juan Manuel, Mireia, Marta, Irene, Fernanda, 
Isabel, Dolors, Barto i Elena) i a l’excel·lent professorat de l’IULA 
(especialment Carme Bach, Paz Battaner, Elisenda Bernal, Janet 
DeCesaris, Lluís de Yzaguirre, Ona Domènech, Rosa Estopà, Judit 
Freixa, Cristina Gelpí, Jaume Llopis i Mercè Lorente, entre altres). 
Vull donar les gràcies a la Maite Turell, que ja no és entre nosaltres 
també em va marcar durant les classes de llicenciatura i doctorat. 
A la Vanessa Alonso i la Sylvie Hochart per la seva atenta 
assistència des de la llunyania; a la Gemma Martínez, el Jordi 
Vivaldi i la resta de personal de l’IULA i de la FTI. Però sobretot al 
Jesús Carrasco, que m’ha regalat la clau per explotar les dades i per 
descartar algunes vies de recerca supèrflues. 
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Als amics iulencs que ens hem acompanyat fent recerca, cafès i 
molt més, però que, sobretot, ens continuem acompanyant (fins i tot 
des de la distància) durant aquesta magnífica aventura existencial, la 
vida: Alba, Amor, Sabela, Carme, Iria, Manu, Natalia, Ross, Gaby, 
Rogelio, Jenny, Jordi, Diego, Isabella, Maria i John Jairo. Sobretot a 
l’Anna Joan, que nord enllà, a l’altra banda de l’Atlàntic, ha llegit 
en primícia la tesi, ha contribuït a depurar-ne alguns plantejaments 
inicials massa batussers i a estructurar millor el text, i m’ha 
contagiat del seu optimisme vital. Saluton! 

Precisament a l’altra banda de l’Atlàntic vaig viure-hi durant el curs 
2009-2010. Aquell any a Chicago, hi ha una pausa en la recerca, 
però Kathryn Fleischman, Beatriz Campillo, Maribel Cuenca, Kim i 
Jeremy Howes, David Reyes, Tom Kallas i Francesca Tinnirello em 
van estimular a tirar-la endavant. Thanks! 
Des del 2010, gràcies a l’Institut Ramon Llull, casa meva és a Itàlia, 
on he conegut alguns dels actors culturals més importants del nostre 
país. A l’Andreu Bosch i a l’equip organitzador del simposi de la 
NACS celebrat a Filadèlfia, ja que allà vaig presentar els primers 
resultats relacionats amb aquesta tesi. Les faig extensives al gran 
equip humà del Llull i a tot el professorat a l’exterior, però sobretot 
a Òscar Bernaus, Glòria Estapé, Monllor Palacios, Raül Martínez, 
Eva Sòria, Eloi Grasset i Èric Viladrich. I GRÀCIES als que han 
ensenyat català a Venècia abans que jo: Àlex Susanna, Rossend 
Arqués, Mireia Companys i Alba Llobet, entre altres. 
La Università Ca’ Foscari Venezia m’ha proporcionat l’entorn 
institucional i el marc mental ideal per enllestir aquest estudi. Dono 
les gràcies als estudiants i al personal del Dipartimento di Studi 
Linguistici Culturali e Comparati, sobretot al Gonzalo Jiménez, 
l’Ignacio Arroyo, el Borja Gómez, l’Eugenia Sainz, el Florencio del 
Barrio, l’Alessandro Scarsella, l’Enric Bou, la Margherita 
Cannavacciuolo, la Susanna Regazzoni, la Katiuscia Darisci, la Zeta 
i la Maria Josep Cuenca. Però sobretot a un gran investigador i una 
gran persona: Patrizio Rigobon. Grazie di cuore. 

L’etapa veneciana es caracteritza per les visites constants a 
Barcelona per accedir a documents i a persones inaccessibles des 
d’Itàlia. I en aquesta etapa la Rambla hi té, de nou, un rol destacat. 
Un dia d’hivern de 2012, baixant-la direcció mar, vaig creuar-me el 
diputat rubinenc Joan Ridao. L’any 2009 m’havia dit que 
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conservava documentació original del procés de reforma de 
l’Estatut de 2006, però jo no havia arribat a consultar-la mai. Vaig 
aturar-lo al bell mig de la Rambla per demanar-li si aquells 
documents encara existien. Mai li estaré prou agraït de la seva 
generositat, ja que aquell fil em va dur a Josep Vall, el director de la 
Fundació Josep Irla (institució que té cura d’aquests documents 
inèdits, d’un gran valor històric). 

Però les portes de les institucions s’han obert gràcies, sobretot, al 
carissimo Marc Vaccaro. Ha estat un honor accedir al que Joan 
Rigol defineix com, a més del lloc del debat, el lloc del consens i el 
lloc on s’aproven les lleis, l’indret de l’esperit democràtic del país: 
el Parlament de Catalunya. L’amic Marc ha estat capital per 
entrevistar algunes de les persones que han elaborat l’EAC 2006. 

Vull donar les gràcies al diputat d’ERC Joan Ridao; al diputat 
Jaume Bosch, d’ICV-EUiA (i als col·laboradors Dolors Estela i 
Joan Garcia, així com a Carlos Águila, d’ICV Rubí), i a Francesc 
Homs, diputat de CiU durant el procés de reforma de l’EAC 2006 i 
Conseller de Presidència de la Generalitat quan l’entrevisto (i al 
personal del seu gabinet Àlex Figueras, Eva Puyo, Jordi Moreso i 
Mireia Padrosa). 
També vull expressar la meva gratitud al personal següent del 
Parlament: Ismael Pitarch (i a la seva secretària, Rosa M. Sala), 
lletrat major del Parlament fins al 2011; Antoni Bayona, l’actual 
lletrat major; la secretària general, Imma Folchi; el lletrat (en 
excedència) Joan Vintró; el personal de la biblioteca i de la Direcció 
d’Estudis Parlamentaris, sobretot Rosa M. López Prieto i Rosa 
Felicitat Escrihuela; la coordinadora dels Serveis d’Assessorament 
Lingüístic, Margarida Sanjaume, i la resta de personal d’aquesta 
unitat (sobretot Joan Ramon Fibla, Enric Tudó i Àngels Font). 

Gràcies a ells i a la resta de personal –tècnics, correctors, 
transcriptors i dissenyadors– que garanteix la consistència tècnica, 
jurídica i lingüística de les publicacions del Parlament i del DOGC, 
i als tècnics i diputats que van participar en la reforma de l’EAC. 
Sobretot a Pasqual Maragall, a qui m’hauria agradat entrevistar. 
També vull agrair l’ajuda que he rebut durant aquesta recerca de 
persones inspiradores com Miquel Strubell (de l’Observatori de la 
Llengua), Xavier Bernadí (de l’Oficina per al Desenvolupament de 
l’Autogovern) i Carles Viver i Pi-Sunyer (de l’Institut d’Estudis 
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Autonòmics), i la resta de gent que desinteressadament ha dedicat 
part del seu temps a escoltar el meu projecte i m’ha ajudat a 
enriquir-lo. 

Del món acadèmic també vull donar les gràcies a William Martinez, 
André Salem i Ségolène Demol, ja que llurs estudis han contribuït a 
millorar aquest treball. Durant els anys inicials de la recerca, vaig 
gaudir d’una beca de col·laboració de l’Observatori de Neologia, 
una beca del grup IULATERM i una beca del Consorci UIMP de 
Barcelona. Per tant, aquestes institucions també l’han feta possible. 

Abans d’acabar voldria afegir que tot aquest esforç ha suposat, 
evidentment, robar hores al temps de lleure i descans amb amics i 
familia. Perdoneu-me amics de Catalunya (Marta, Alfio, Manel, 
Miquel, Sergi, Abel, Santi, Eloi, Cesc, Ivan, Jorge, Georgina, 
Víctor, Anael, Miriam, Jordi…) i d’Itàlia (Andrea, Jacopo, Alessia, 
Joan, Elena, Annabel, Alessandro, Núria Tenas…). Gràcies a la 
meva familia i a la d’en Josh, per la vostra comprensió i suport 
constant. Però vull recordar, sobretot, la iaia Encarna i la iaia 
Amalia: llur tarannà, com el de la Dra. Cabré, m’ha fet com sóc. 
Per últim, no puc estar-me de confessar que he completat el doctorat 
gràcies a tres grans fars que m’orienten més del que creuen: en Josh, 
perquè és qui potser ha patit més les angoixes improductives, els 
dubtes i els minuts robats al lleure; i els meus pares, Angel i Juana, 
per llur recolzament incondicional i perquè han cregut en mi, m’han 
esperonat a arribar on sóc i ho fan tot per mi. 
A tots els que hi són (i als que no hi són, però hi haurien de ser-hi) 
els dedico, doncs, aquesta fita.  
El proper cop que passegi per la Rambla seré com un de tants, sense 
preocupar-me ni poc ni molt dels esculls i dificultats que ens hem 
trobat per fer la tesi. 

Durant les múltiples etapes d’aquest llarg recorregut, otser sí que he 
après alguna cosa, però no m’atreveixo a afirmar que en sé més. 
Tinc més preguntes que al 2006. També vull creure, però, que hem 
ajudat a descriure una parcel·la petita de la Lingüística Aplicada. 

Tot i que mai no podrem acabar d’explicar-ho tot, vull continuar 
explorant noves vies de recerca i eixamplar les raons, els arguments 
i les anàlisis d’aquesta tesi tot escoltant les raons dels altres. 

Venècia, juny de 2015 
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Resum 
L’any 2002 es constata que el pacte constitucional de 1978 s’ha 
esgotat: si Catalunya anhela més autogovern, l’única via és la 
reforma estatutària. Així comença la reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, vigent des del 9 d’agost de 2006. 
Aquesta tesi ha estudiat quantitativament i qualitativament (amb 
Lexico3, Coocs i R) el procés d’aprovació de l’EAC 2006 a partir 
dels textos dels grups parlamentaris i de les versions consensuades 
en seu parlamentària. 
La primera part de l’anàlisi caracteritza lexicomètricament totes les 
parts del corpus. La segona, inclou un estudi qualitatiu de les 
formes específiques més significatives. 

Hi hem observat principalment quatre tipus de canvis, que 
s’expliquen per l’adequació de l’EAC 2006 als factors següents: 

• als criteris lingüístics i estilístics dels Serveis d’Assessorament 
Lingüístic del Parlament; 

• als criteris tècnics dels Serveis Jurídics del Parlament; 
• a la negociació política; 
• als criteris lingüístics, estilístics i jurídics de les Corts Generals. 
 
Paraules clau 
lexicologia, lexicometria, anàlisi del discurs, discurs polític, discurs 
normatiu, Lexico3, Coocs, R, exploració lexicomètrica, Catalunya, 
català, Estatut d’autonomia, EAC 2006 
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Abstract 
In 2002, it became clear that the 1978 Spanish constitutional 
agreement was obsolete. Statutory reform represented the only path 
to greater Catalan self-government. Hence, the process to reform the 
Catalan Statute of Autonomy (EAC: Estatut d’autonomia de Cata-
lunya) began; the EAC came into force on August 9, 2006. 

This thesis presents a quantitative and qualitative study (using 
Lexico3, Coocs and R) of the EAC drafting and approval process 
based on the texts produced by parliamentary groups and consensus 
texts agreed upon in parliament. 

The first part of the analysis offers a lexicometric characterization 
of the entire corpus. The second part includes a qualitative study of 
the most significant forms.  
Four major types of changes were observed. Amendments aimed to 
rewrite the 2006 EAC based on: 
• the linguistic and stylistic criteria of the Catalan Parliament’s 

language services unit; 
• the technical criteria of the Catalan Parliament’s legal services 

units;  
• political negotiation; and,  
• the linguistic, stylistic and legal criteria of the Spanish 

Parliament. 
 
Keywords 
lexicology, lexicometrics, discourse analysis, political discourse, 
legislative discourse, Lexico3, Coocs, R, lexicometric exploration, 
Catalonia, Catalan, Statute of autonomy, EAC 2006 
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La linguistique est la science statistique type; 
les staticiens le savent bien, la plupart des 
linguistes l’ignorent encore. 

Pierre Guiraud 

 
1. Introduction1 
The 1978 Spanish constitutional agreement put in place an 
institutional framework by means of which –in addition to the 
Spanish Constitution– each autonomous community could pass its 
own statute of autonomy. Each statute of autonomy would be 
considered an organic law (i.e. the highest category of law 
applicable in Spain) and would set out the powers for which Spain 
was responsible and the powers for which the government of that 
autonomous community was responsible. 
The autonomous communities approved their own statutes in the 
late 1970s and early 1980s. The first Catalan Statute of Autonomy 
(EAC: Estatut d’autonomia de Catalunya) was approved in 1979. 

Between 1990 and 2000, it became clear that the EAC needed to be 
revised and updated, and the powers enshrined therein expanded. 
Many people in Catalonia believed that Catalan self-government 
was in fact limited by some laws (such as the LOAPA2) and by the 
Spanish Constitutional Court’s rulings on decentralization of 
powers.  

At first, the Argullol doctrine argued for a broader reading of the 
EAC and the Spanish Constitution. 

In 2000, the Study Commission for Greater Self-Government 
(Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern) was 
established. This Commission explored possibilities for greater 
autonomy in governing and leading Catalonia based on the 
framework of the existing Spanish legal system. In 2002, this 
Commission publicly released a report that argued that statutory 
reform represented the only path to greater self-government. 

                                                
1 Secció redactada en anglès, a diferència de la resta de la tesi (en català) per 
optar a la menció de doctor europeu. Consulteu-ne la versió catalana a l’Annex 2. 
2 Ley Orgánica de la Armonización del Proceso Autonómico; Spanish Organic 
Law on Harmonization of the Autonomic Process (see 3.10.1). 
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The EAC was approved by the Spanish Parliament in Madrid on 
May 10, 2006, endorsed by the Catalan people in a referendum on 
June 18, and came into effect on August 9, 2006. 

The above description represents a very concise summary of how 
the Catalan Statute of Autonomy was born.  

This thesis aims to delve into the EAC’s complex drafting and 
approval process by examining its key texts. It presents a 
lexicometric study of the texts produced during this process, 
analyzing specificities in the second set of texts. It also aims to 
identify lexical differences between the three consensus texts and to 
explain this variation. In short, this thesis presents a linguistic 
analysis of the drafting and approval process for the 2006 Catalan 
Statute of Autonomy.  

The corpus is divided into two sets of documents. The first set of 
documents includes the four statutory frameworks drafted by the 
parliamentary groups (GP: grups parlamentaris). In terms of both 
lexical choices and the powers addressed in each text, these four 
frameworks reflect the priorities of each parliamentary group at the 
time when the new EAC was drafted. As these texts were, generally 
speaking, political rather than legislative documents, the Working 
Commission rejected them. 

The second set of documents contains the three consensus texts 
produced in parliament: in the Drafting Committee (Comissió de la 
Ponència redactora); the plenary of the Catalan Parliament; and the 
plenary of the Spanish Parliament. 

The Committee drafted a first regulatory proposal based on a series 
of technical reports produced by the Institute for Autonomous 
Studies (IEA: Institut d’Estudis Autonòmics). The proposal was 
debated in the Catalan parliament, where it was amended and 
expanded. This second text, which contained 4,400 forms more than 
the version prepared by the Drafting Committee, was approved on 
September 30, 2005. 
Subsequently, the EAC proposal was considered by the Spanish 
Parliament. The Spanish Congress of Deputies suggested major 
amendments to the consensus text passed by the Catalan Parliament. 
In fact, many experts believe that the philosophical underpinnings 
of the consensus EAC approved by the Catalan Parliament were 
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distorted during this phase. At this point, some 4,200 forms were 
struck from the text. 
The final version of the Statue of Autonomy was approved by 
referendum and is still in effect today, although it contains articles 
declared unconstitutional by ruling 31/2010 of the Spanish 
Constitutional Court (STC 31/2010).  
In short, a new Statute of Autonomy came into force in Catalonia in 
2006, replacing the previous statute, which had been in effect since 
1979. The parliamentary proceedings pertaining to the 2006 EAC 
were documented in great detail – not only in the news media (in 
features, statements, press releases, memoirs, etc.) but especially in 
other official documents (official parliamentary journals, rulings, 
reports, etc.) and specialized documents (law, history, and politics 
textbooks and reports, etc.). 
The research presented herein builds on the work I began during my 
M.A. in Language Sciences and Applied Linguistics (2005-2007) 
and expanded upon in my dissertation prospectus (2008). Both of 
these projects focused on linguistic characteristics of the first set of 
documents. This thesis focuses on the second set of documents. 

Chapter 2 lays out the hypothesis and research aims.  
Chapter 3 contains a detailed description of the timeline for the 
2006 EAC drafting and approval process. It presents the history of 
political Catalanism and the background for this drafting and 
approval process. Subsequently, it describes the various phases of 
the parliamentary process: the work of the Drafting Committee, 
Catalan Parliament and Spanish Parliament, and the referendum to 
ratify the text. 

A crucial component of the analysis describes what occurred after 
the Statute of Autonomy was approved by the Spanish Parliament. 
The Statute – a key part of Spanish law currently in force – played a 
major role in contemporary Catalan political history, particularly in 
light of ruling 31/2010 of the Spanish Constitutional Court. This 
chapter analyzes the initial implementation of the statutory 
framework and the consequences of STC 31/2010 as well as the 
Catalan separatist movement, which began at that time, is currently 
underway, and probably would not have blossomed to the same 
extent if not for the process of reforming and approving the Catalan 
Statute of Autonomy. 
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Chapter 4 paints a portrait of the political parties and parliamentary 
groups (GP) that participated in the 2006 reform process. The 
following groups are described: Convergència i Unió (CiU), 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya 
Verds–Esquerra Unida i Alternativa (ICV–EUiA), Partit Socialista 
de Catalunya–Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC) and Partit Popular de 
Catalunya (PPC). 

This chapter presents a brief history of each group, describes the 
most important figures from each GP and their role in the drafting 
process, and outlines each GP’s official position on this reform and 
the referendum to ratify the EAC. 

Chapter 5 summarizes the most significant moments in the other 
statutory reform processes in Catalan history: the Commonwealth of 
Catalonia’s 1919 proposal on autonomy, the 1932 Statute of 
Autonomy and the 1979 Statute of Autonomy. 

The literature about the 2006 EAC is peppered with references to 
key issues (national recognition, linguistic regimes, funding, the 
legal system, etc.), and negotiations concerning these points were 
rather thorny. Given this, the EAC process is often compared to the 
processes surrounding the approval of the 1932 and 1979 Catalan 
Statutes of Autonomy.3  The analysis presented herein reveals that 
most of the stumbling blocks overcome in the previous two statutes 
of autonomy are very similar – if not identical – to the challenges 
during the 2006 process; this chapter focuses on the major 
challenges and most controversial issues of this process.4 

Chapter 6 presents an overview of the theoretical framework and 
state of the art in this field.  It provides a detailed history of 
discourse analysis, presenting the definitions used herein and 
describing the different schools of thought in this field. 
                                                
3 Although the Commonwealth of Catalonia’s 1919 autonomy proposal did not 
result in “a statute of autonomy, the 1919 proposal, which was based on a Catalan 
consensus, was the precedent which ensured that the 1931 text would quickly be 
drafted, and –after some cuts– approved as the 1932 Statute of Autonomy” 
(Balcells 2010: 140); it is therefore included in this analysis. Original quotation: 
“L’Estatut d’autonomia, el projecte del 1919, fruit del consens català, va ser el 
precedent que facilità la ràpida elecció del text del 1931, aprovat –amb retalls– en 
l’Estatut de 1932” (Balcells 2010:140). 
4 The analysis of specificities (Chapter 8.6) –particularly when it comes to certain 
forms (like nacionals)– reveals how the powers set out in the initial statutory 
proposal were significantly watered down in subsequently versions. 
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Subsequently, it presents an overview of the work done by these 
schools to describe political and legislative discourse. 
The next part of this chapter analyzes research approaches in corpus 
linguistics, explaining the origins, evolution and characteristics of 
this discipline. It also presents an overview of studies of political 
and legislative discourse. Furthermore, it considers research on the 
2006 EAC, which stems not only from the field of linguistics but 
also from other disciplines, particularly law and political science. 
The next section presents an overview of research applying 
linguistics and statistics to political and legislative discourse, 
discussing the origins, definition, evolution, strengths and 
weaknesses of this approach to describing language. 
Finally, this chapter describes and presents the cornerstone of the 
research methodology adopted herein: lexicometrics. It discusses 
definitions, historical changes in lexicometrics, applications of 
lexicometrics to political and legislative discourse, and current 
applications of this field in worldwide, Spanish and Catalan 
research.  
Chapter 7 lays out the methodological approach and stages of this 
research. It begins by describing the texts included in the corpus and 
how this corpus was built. Next, it surveys the ten most frequently 
used lexicometrics tools –Lexico3, Iramuteq, Coocs, Dtm-Vic, 
Hyperbase, TextObserver, Sphinx, Alceste, Le Trameur, TXM and 
SPAD-T– and explains the tool selected for this research. 
Furthermore, this chapter explains the choice of complementary 
tools utilized for this research, including Lexico3, Coocs and R. 
Next, this chapter explains how the corpus was prepared and the 
different tags which were used (date, set, version and section). It 
also sets out the main methodological approaches in lexicometrics 
research, which serve as the starting point for this study. 
Then, it describes the key methodological underpinnings of factorial 
correspondence analysis, hapax, lexical richness and distance, 
frequency analysis, specificities, repeated segments, and co-
occurrences. Subsequently, it justifies the method used for selecting 
units and interpreting the data and the need for statistical 
confirmation of results. 
These chapters comprise the first section of this thesis, which 
focuses on the complex drafting and approval process for the 2006 
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EAC and describes the historical backdrop, theoretical framework 
and methodology adopted herein. 
Chapter 8 presents the central part of this thesis, the analysis. As 
this research presents an exploratory study in the field of 
lexicometrics, it does not begin with a detailed plan of attack and 
concrete aims, which is the case in much lexicological research, 
where the units to be studied have already been identified. Rather, it 
builds off the data, using it as the starting point for determining the 
methodological criteria for selecting units and studying 
concordances. 
In light of this, the first section of the analysis presents a general 
structural portrait of the documents included in the corpus. It offers 
a lexicometric analysis of the entire corpus based on the typologies 
described in Chapter 7, and then discusses the hapax found in each 
of the documents and sets of documents. 

The next section presents the most relevant cases from the main part 
of this research, which focused on specificities. This methodology 
allows researchers to identify positive and negative specificities; 
this section presents a detailed analysis of forms with a specificity 
index greater than or less than E+02/E-02 and an absolute frequency 
greater than 25.  

Although the corpus was analyzed exhaustively, the full results are 
too voluminous to present in this thesis. Therefore, this chapter 
presents the most important cases – those which allow us to explain 
and provide examples of the different types of amendments found in 
the three consensus texts (approved by the Drafting Committee, the 
Catalan Parliament and the Spanish Parliament). Full results are 
available on a CD, which is presented as an Annex. 
Chapter 9 lays down the conclusions that can be drawn based on the 
lexicometric analysis of this corpus. Chapter 10 describes future 
lines of research. 

Finally, Chapter 11 presents the bibliography, while Chapter 12 
contains the annexes, as well as various diagrams that simplify 
some aspects of the complicated drafting and approval process. 

                                                
5 The complete analysis of specificities is presented in Annex 10. 
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Abreviatures freqüents 
 

ACD Anàlisi Crítica del Discurs 
ACN Agència Catalana de Notícies 

AD Anàlisi del discurs 
ANC Assemblea Nacional Catalana 

apt. Apartat 
art. Article 

BOCG-S Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado 
BOPC Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 

CA Comunitat Autònoma 
cap. Capítol 
CE Constitució Espanyola 
CG Corts Generals 

CiU Convergència i Unió 
DA Disposició Addicional 
DD Disposició Derogatòria 
DF Disposició Final 

DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
DSPC Diari de Sessions del Parlament de Catalunya 

DT Disposició Transitòria 
EAC Estatut d’autonomia de Catalunya 
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 

FJ Fonament jurídic 
GP Grup Parlamentari 

ICV-EUiA Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa 
IEA Institut d’Estudis Autonòmics 

LOAPA sigla castellana de la Llei Orgànica d’Harmonització del Procés Autonòmic 
PC Parlament de Catalunya 

PON Ponència redactora de l’EAC al Parlament 
PP Partit Popular 

PSC-CpC Partit Socialista de Catalunya–Ciutadans pel Canvi 
RAP Revista Activitat Parlamentària 

RCDP Revista Catalana de Dret Públic 
REAF Revista d’Estudis Autonòmics i Federals 

SAL Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament 
secc. Secció 
STC Sentència del Tribunal Constitucional 

TC Tribunal Constitucional 
tit. Títol 

Taula 1. Abreviatures freqüents 
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L’Estatut del 2006 és una obra col·lectiva. 
Hem demostrat una vegada més que Catalunya és 

forta quan els Catalans expressem lliurement la nostra 
voluntat. Hem escrit una gran pàgina de la nostra 

pròpia història. 
 

Pasqual Maragall 
 
2. Premisses, objectius i hipòtesis 
En els estudis previs realitzats sobre les bases estatutàries del procés de 
reforma de l’EAC 20066 (Morales 2008), ja vam afirmar que volíem 
estudiar aquest procés sense esbiaixar la selecció de les unitats d’anàlisi. 
Per aquest motiu, vam optar per la lexicometria com la millor opció per 
analitzar el nostre corpus. 
Durant el procés de reforma estatutària, inicialment se sol·licita als grups 
parlamentaris que elaborin llur proposta, però al final es descarta treballar 
a partir d’aquests textos pel caràcter híbrid d’algunes de les bases. 
Aleshores, l’Institut d’Estudis Autonòmics elabora una sèrie d’informes 
que suposen el punt de partida de la redacció estatutària final i les dues 
versions prèvies consensuades en seu parlamentària que estudiem en 
aquesta recerca. 

Tal com hem assenyalat a la introducció, el nostre corpus consta, doncs, 
de dos grans blocs de documents: d’una banda, les bases estatutàries que 
elabora cada grup parlamentari; d’una altra, les versions consensuades en 
seu parlamentària. Són, per tant, textos amb característiques pròpies del 
discurs polític i del discurs normatiu. 
Considerem que l’EAC 2006, en tant que norma orgànica −com també ho 
és la CE− té unes característiques discursives molt particulars que 
diferencien aquestes normes de les lleis ordinàries. Des del punt de vista 
del gènere cal identificar l’EAC 2006 com a discurs normatiu, però des 
d’un punt de vista discursiu també presenta trets propis del discurs polític. 

Així doncs, els textos que integren el primer bloc de documents són 
diferents dels redactats estatutaris del segon. Tot i això, no volem 
desestimar-los, perquè considerem que permeten identificar com 
evoluciona durant tot el procés la regulació competencial d’algunes 
matèries i l’ús d’algunes formes significatives políticament i ideològica.  
                                                
6 És comú trobar als manuals de Dret i Ciències Polítiques l’escurçament de les lleis amb 
l’estructura sigles + any. Algunes de les més emprades són: EAC 1932, EAC 1979, EAC 
2006, CE 1978… 
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El discurs normatiu català contemporani es comença a desenvolupar arran 
de la mort de Franco, quan es restableix la democràcia i les institucions 
d’autogovern catalanes pròpies. 

Tot i que el discurs juridicoadministratiu es descriu àmpliament en aquell 
moment –als anys setanta i vuitanta del segle XX–, durant la fase de 
revisió bibliogràfica constatem que l’estudi del discurs normatiu (una 
subcategoria del llenguatge jurídic amb uns trets molt particulars; vegeu 
el segon apartat d’aquest capítol) no s’ha tornat a caracteritzar 
exhaustivament en els darrers anys.  

Les següents institucions n’han definit alguns trets lingüístics: el 
Parlament, el TERMCAT, l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, la Direcció General de Política Lingüística, el Comitè 
Assessor per a l’Estudi de l’Organització de l’Administració del 
Departament de Governació, la Comissió Interuniversitària de Llenguatge 
Administratiu i Jurídic, el Departament de Justícia o la Societat Catalana 
d’Estudis Jurídics. En paral·lel, diversos grups de recerca universitaris 
(com, entre altres, el grup IULATERM de l’Institut Universitari de 
Lingüística Aplicada) també n’han analitzat alguns aspectes, sobretot des 
d’un punt de vista terminològic.  

La magnífica feina del grup GRETEL7 (1986, 1995) suposa un primer 
treball exhaustiu per establir les convencions per redactar lleis en català, 
amb el manual La redacció de les lleis. 
Des d’aleshores, cal destacar la tasca excepcional dels Serveis 
d’Assessorament Lingüístic del Parlament. Fruit de la necessitat 
d’homogeneïtzar el seu treball, han actualitzat la caracterització del 
discurs normatiu amb la publicació recent de l’esborrany intern de treball 
del Llibre d’estil de les lleis i altres textos del Parlament de Catalunya 
(2014). Aquesta obra descriu d’una manera excel·lent els principis que 
s’han de seguir a l’hora de redactar les lleis i té un enfocament 
eminentment pràctic, aplicat i normatiu. 
S’ha caracteritzat8 sobretot des del punt de vista de les ciències polítiques 
i les ciències jurídiques. Entre moltes altres, destaquem les obres de 
Vernet, i Pla (2004), Argelaguet (2005), Barceló, i Vintró (2008, 2011) o 
Ridao (2007, 2012). 

                                                
7 GRETEL són les sigles del Grup d’Estudis de Tècnica Legislativa. Per a més 
informació, consulteu l’apartat 6.2.5. 
8 Per a més informació, consulteu l’apartat 6.2.6. 
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Diversos treballs han caracteritzat lingüísticament alguns textos derivats 
d’aquest procés de reforma estatutària. En aquest apartat cal esmentar 
l’estudi de van Bokhoven (2007) dels discursos pronunciats al Parlament i 
a les Corts Generals durant la tramitació parlamentària de l’EAC 2006. 
A més, hem de destacar les nostres recerques en què es va caracteritzar 
l’ús d’algunes formes en aquestes bases estatutàries elaborades pels GP 
(Morales 2008) o l’anàlisi comparativa estilística dels estatuts 
d’autonomia de Catalunya de 1979 i de 2006 publicada a la Revista de 
Llengua i Dret (Morales 2008). 

Però tret d’alguns treballs actuals (com Bassols 2007 o Cuenca 2014), el 
discurs polític en català no s’ha analitzat gaire.  

Com s’afirma al capítol 6 (marc teòric), la reforma de l’EAC 2006 és 
llarga i el llenguatge que s’hi empra i les competències que recull se 
sotmeten a un escrutini minuciós constant. 
Com també passa durant la negociació de l’EAC 1932, durant la 
tramitació parlamentària de l’EAC 2006 a les Corts Generals es 
produeixen alguns dels canvis més significatius (la premsa popularitza 
l’expressió passar el ribot9 per referir-se a les esmenes derivades de la 
negociació durant aquella fase).  

Això també es palesa observant la mida dels documents que integren el 
segon bloc del corpus: el text que s’aprova en Comissió a partir dels 
treballs de la ponència redactora té 39.816 formes; l’aprovat al Parlament 
el 30 de setembre de 2005 n’inclou 44.254; per últim, la versió final, 
aprovada a les Corts Generals el 10 de maig de 2006, en presenta 40.006. 
Aquesta exploració lexicomètrica, doncs, parteix de les premisses i de les 
hipòtesis següents, i estableix els objectius que indiquem a continuació. 

2.1. Premisses 
Durant la fase de revisió bibliogràfica prèvia a l’anàlisi, s’han identificat 
les premisses següents, que suposen el punt de partida d’aquesta recerca: 

• El procés de reforma de l’EAC 2006 quasi no s’ha estudiat 
lingüísticament. 

• El procés de reforma de l’EAC 2006 s’ha comparat amb altres 
processos estatutaris anteriors. 

                                                
9 A l’apartat 8.2.4 podeu consultar una citació de José Montilla en què s’hi empra 
l’expressió. 
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• Els canvis significatius es produeixen, sobretot, entre la versió del 
Parlament i la de les Corts Generals. No s’ha dut a terme cap treball 
exhaustiu que hagi tipificat lingüísticament els canvis produïts durant 
aquest procés de reforma estatutària. 

• La lexicometria i l’estadística textual disposen de nombroses eines 
d’anàlisi que ens han de permetre identificar formes políticament 
significatives. 

• El discurs normatiu català i el discurs polític català no han estat gaire 
analitzats en els darrers anys des de l’òptica de la lingüística aplicada. 

• La definició d’alguns conceptes bàsics de la disciplina com, per 
exemple, riquesa lèxica o hàpax, varia força dins la literatura. 

2.2. Hipòtesis 
Les hipòtesis que constitueixen les bases del nostre treball són les 
següents: 

• L’anàlisi del discurs i l’estadística textual poden ser eines excel·lents 
per estudiar el procés de reforma de l’EAC 2006.  

• L’estudi lexicomètric i lexicològic d’aquest corpus ens ha de permetre 
identificar part de les matèries que van costar més de negociar. 

• La lexicometria, en concret, ens pot ajudar a seleccionar unitats 
interessants des del punt de vista de l’AD. Hem de poder estudiar les 
diferents parts del corpus, calcular-ne la distància i la riquesa 
lèxiques, caracteritzar els hàpax i les freqüències altes, el vocabulari 
comú, els segments repetits i les coocurrències específiques d’algunes 
formes interessants discursivament. 

• Els usos lèxics poden variar considerablement entre el bloc 1 i el bloc 
2, ateses les diferències esmentades quant a tipologies documentals. 

• L’estructura i les característiques generals discursives dels textos del 
bloc 1 i del bloc 2 poden ser notablement diferents.  

• L’estudi dels hàpax poden ser una bona estratègia per identificar i 
caracteritzar les temàtiques i el vocabulari exclusiu de cada part. 

• La caracterització del vocabulari comú hauria contribuir a detallar les 
característiques discursives del discurs normatiu català. 

• La norma pot tenir parts més interessants que altres des del punt de 
vista de l’anàlisi del discurs.  
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• Algunes formes i segments repetits poden ser més interessants 
d’analitzar des del punt de vista de l’anàlisi del discurs. Volem 
comprovar en quina mesura l’índex d’especificitat i la resta d’anàlisis 
lexicomètriques emprades ens permeten de detectar les formes més 
significatives, tant si són paraules funcionals (que normalment es 
desestimen, però que creiem que també poden aportar resultats claus) 
com si són paraules plenes.  

• Les esmenes produïdes durant el procés de reforma deuen estar 
causades per múltiples motius. Un cop identificats aquests canvis, 
podrem caracteritzar-los i agrupar-los. 

• Els canvis quant a ús del vocabulari en les diferents versions del text 
poden ser significatius. L’índex d’especificitats, doncs, ens ha de 
permetre identificar i resseguir aquestes variacions tot estudiant-ne els 
contexts. 

2.3. Objectius 
Els objectius que aquesta recerca es proposa d’assolir són: 

• Caracteritzar lingüísticament els principals textos derivats del procés 
de reforma de l’EAC 2006. 

• Identificar per mitjà de l’anàlisi lexicomètrica les formes específiques 
de cada bloc de textos i estudiar10 en detall les més significatives 
estadísticament. 

• Contribuir a caracteritzar cadascun dels blocs de documents per, així, 
identificar els trets lingüístics propis del segon bloc de documents, 
relatius al discurs normatiu.  

• Fer una exploració lexicomètrica del corpus per identificar els canvis 
que es van produir, sobretot, durant la tramitació al Parlament i a les 
Corts Generals. 

• Analitzar el corpus en dues fases. En primer lloc, dur a terme una 
caracterització quantitativa i macrotextual dels textos que integren el 
nostre corpus d’anàlisi. En segon lloc, estudiar qualitativament 
algunes de les formes que presenten un índex d’especificitat (positiu i 
negatiu) significatiu al bloc de documents redactats en seu 
parlamentària. 

                                                
10 No volem seleccionar prèviament les unitats d’anàlisi, atès el biaix que pot 
representar. 
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• Aïllar les formes l’ús de les quals oscil·la més durant el procés i, a 
partir de l’anàlisi qualitativa de les concordances, ser capaços 
d’identificar els motius que expliquen aquells canvis. 

• Identificar i explicar alguns dels canvis i esmenes que hi ha si es 
compara la proposta que s’aprova al Parlament de Catalunya i la 
versió final de les Corts Generals. 

• Permetre tipificar els canvis lingüístics que es produeixen durant la 
tramitació parlamentària de l’EAC 2006 a partir, sobretot, dels usos 
específics d’algunes formes. 

• Actualitzar parcialment la caracterització del discurs normatiu i del 
discurs polític en català a partir dels documents del segon bloc. 
Caracteritzar el discurs normatiu i el discurs polític en llengua 
catalana. 

• Ampliar les primeres exploracions ja fetes i, sobretot, analitzar 
exhaustivament els textos que integren el segon bloc. 

• Establir una metodologia d’anàlisi de sèries textuals cronològiques 
legislatives per caracteritzar altres exploracions lexicomètriques 
futures. 

• Confirmar les hipòtesis indicades a partir de la metodologia 
lexicomètrica i la resta de tècniques estadístiques aplicades. 



 15 

Els estatuts d’autonomia són cosa de dos, 
essencialment de dos. En el nostre cas, de 
Catalunya i l’Estat espanyol, i així n’ha estat 
plantejada la reforma.  

Ernest Benach 

 
3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (2006) 
3.1. Definició 
El corpus de treball d’aquesta recerca està integrat pels documents sorgits 
del procés de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) 
vigent, aprovat l’any 2006. 

El DIEC defineix l’estatut d’autonomia com “el marc legal d’autogovern 
de comunitats nacionals o regionals que formen part d’un estat”. Per les 
seves funcions11, es pot considerar que aquest equival, en un sistema 
federal, a una constitució: 

[…] [l’EAC és] equivalent a la constitució d’un estat membre d’una federació, 
perquè regula les institucions autonòmiques, estableix les competències que 
han de tenir i no pot ser modificat per cap altra llei, ni autonòmica ni estatal: 
només pot reformar-se pel procediment que el mateix Estatut preveu, 
característica pròpia de les constitucions i no pas de les lleis. 

(Albertí, et al. 2002:111)  

És una llei estatal, no autonòmica; és, doncs, la llei orgànica de major 
rang a Catalunya, que forma part del que es denomina el bloc de la 
constitucionalitat segons Barceló, i Vintró (2011:470) i altres autors: 

L’Estatut té rang de llei orgànica estatal, forma part del bloc de la 
constitucionalitat i està sotmès a uns procediments agreujats d’aprovació i 
reforma, i les seves previsions gaudeixen d’unes garanties reforçades que no 
proporciona la legislació ordinària. 

(Pons, i Pla 2007:187) 

Un estatut atribueix competències a la comunitat i ajuda a perfilar, 
parcialment, el contingut i abast d’algunes competències estatals: 

Son normas de atribución de competencias a las CA por lo que no pueden 
atribuir competencias al Estado salvo que se trate (en sentido negativo) de los 
casos de competencias no asumidas por las CA, pero sí pueden ayudar a 
perfilar el contenido y alcance de las competencias estatales.  

(Remotti 2011:36) 

                                                
11 Per a més informació sobre la funció constitucional de l’EAC, consulteu Albertí, et al. 
(2002, 2010), Barceló, i Vintró (2011) i Viver i Pi-Sunyer (2011). 
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El títol preliminar disposa que Catalunya “exerceix el seu autogovern 
constituïda en comunitat autònoma d’acord amb la Constitució i amb 
aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica” (PC 2013:217). 

El debat sobre aquesta reforma estatutària fou durant anys –i encara és–
“protagonista del debat polític” (Pallarès, Gifreu, i Capdevila 2007:13). 
Així ho demostren articles com, entre altres, “L’Estatut, ara sí?” (Sáez 
2013), del 20 d’octubre de 2013, o “El grave error fue el Estatuto de 
Cataluña, no nuestra sentencia” (Cué 2014), del 3 de juliol de 2014. 
Cardús interpreta que “l’Estatut de 2006 és la història de les frustracions 
polítiques de tots els partits polítics catalans i dels seus dirigents, i la 
crònica d’una impotència anunciada” (2010:23). 

 
3.2. Antecedents de la reforma 
Catalunya disposa d’institucions d’autogovern pròpies fins al 1714. 
Aquell any acaba la Guerra de Successió, la qual “enfrontà Catalunya i els 
seus aliats amb Castella i suposà l’entronització dels Borbons a través de 
la persona de Felip V” (Ridao 2012:70). 
La derrota fa que Catalunya perd les institucions pròpies i es derogui tot 
el dret públic català; durant els cent anys posteriors la cultura i la llengua 
catalanes se subordinen a la concepció d’Estat centralista borbònica. 
El catalanisme polític sorgeixen aquell període “com una derivada del 
Romanticisme” (Segura 2013:42). Al segle XIX, el catalanisme segueix 
una evolució que l’ajuda a consolidar-se, segons Andrew Dowling (citat a 
Segura 2013:43), en tres etapes: indagació cultural i divulgació (1830–
1873), despertar de la consciència nacional (1879–1898) i moviment de 
masses (1898–present). 
Per aquest motiu, a final anys noranta s’articula un primer document que 
expressa la voluntat d’autogovern a què aspira el catalanisme polític. Per 
tant, el “primer projecte autonòmic articulat va ser el de les Bases per a la 
Constitució Regional Catalana, aprovat per la Unió Catalanista el 1892 a 
l’assemblea celebrada a Manresa” (Balcells 2010:11). 

Les Bases de Manresa plantegen un projecte de caire regionalista: 
El text aprovat era un document, redactat fonamentalment per Permanyer i Prat 
de la Riba, que exposava un projecte de monarquia federal en què les regions, 
entre elles Catalunya, es reservaven la sobirania interna, i estarien governades 
per unes Corts a mig camí entre estamentals i democràtiques. 

(Fontana 2014:316) 
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A començaments del segle XX, amb la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, l’any 1913 comença la recuperació de l’autogovern. En el 
marc d’aquesta institució, l’any 1919 es redacta un primer projecte 
d’Estatut d’autonomia, “però no hi hauria tampoc discussió, perquè el 27 
de febrer de 1919 se suspenien les sessions parlamentàries com a 
conseqüència de la vaga de la Canadenca” (ibid. 327). 
Després, durant la República, el 1931, es redacta el primer EAC: 

El 10 de juny es reunia una comissió, presidida per un independent, Jaume 
Carner, amb republicans d’esquerra i socialistes, però sense ni gent de la Lliga 
ni radicals, que es van desplaçar a un hotel de Núria i van redactar en 10 dies 
un projecte d’estatut. 

(ibid. 336) 

Aquell projecte es discuteix a les Corts al maig de 1932. Segons Josep 
Fontana, “els cinquanta-un articles del projecte de Núria quedarien reduïts 
a divuit en l’estatut definitiu, i moltes atribucions que s’hi demanaven es 
veurien retallades” (ibid. 338). Malgrat això, com afirma Lluís Aymamí, 
l’estatut de Núria reconeix l’autogovern català: 

L’impressió general és que de les Corts Constituents de la República, en sortirà 
un Estatut de Catalunya. No serà, segurament, el mateix Estatut que el poble 
català va refrendar el dia 2 d’agost; no serà, probablement, aquell mateix 
Estatut que vam dur a Madrid, relligat amb tapes grises i lletres d’or. Serà, 
però, un Estatut de Catalunya i, de moment, caldrà celebrar-ho. 

(Aymamí 1932:116) 

Aquell Estatut permet “dur a terme una tasca de govern que generà una 
sensació de poder polític i d’autogovern difícil d’oblidar per les 
generacions que ho varen viure” (Segura 2013:83), però de durada breu: 

L’aprovació de l’Estatut va permetre realitzar una acció de govern eficaç, però 
de curta durada en condicions de normalitat: amb la detenció del Govern de la 
Generalitat i la suspensió de l’Estatut d’Autonomia arran dels Fets d’Octubre 
Catalunya passava a ser regida per un governador general nomenat per Madrid 
fins a les eleccions del febrer de 1936. 

(ibid. 82) 

El 18 de juliol de 1936 es produeix el cop d’estat que enderroca el govern 
de la República i dóna inici a la Guerra Civil. Com afirma Josep Fontana, 
“l’avanç cap a Barcelona va ser ràpid i va culminar amb l’entrada a la 
ciutat el 26 de gener de 1939” (Fontana 2014:361). Antoni Segura 
proclama que, amb aquella desfeta, “la Catalunya republicana i autònoma 
i l’Espanya de la República van perdre la guerra” (Segura 2013:86). 
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Com és sabut, amb la victòria feixista s’instaura la “llarga nit de la 
Dictadura [franquista]” (Segura 2013:101), que dura quasi 40 anys. Ridao 
assevera que “amb la mort de Franco, el 20 de novembre de 1975, s’obrí 
una etapa de transició entre el règim predemocràtic i l’aprovació de la 
Constitució espanyola de 1978” (Ridao 2012:81) i es restableix la 
Generalitat provisionalment fins a les eleccions catalanes. 
Aquestes són el 20 de març de 1980, que guanya el candidat de CiU, Jordi 
Pujol12. Segons Vila, la seva primera legislatura (la del peix al cove), és la 
més engrescadora “perquè es tractava d’omplir de contingut l’autonomia, 
amb tot el valor emblemàtic que durant la transició s’havia donat a aquest 
terme” (Vila 1991:67). Tanmateix, ben aviat arriben els primers cops, ja 
que “la segona [legislatura] fou presidida per dues agressions notables 
contra Catalunya: la LOAPA i el cas Banca Catalana” (ibid. 67). 

La LOAPA és l’escurçament en castellà de la Llei Orgànica 
d’Harmonització del Procés Autonòmic, de 30 de juny de 1982. S’aprova 
a les Corts després de l’intent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981 per 
“«racionalitzar», «reconduir» i «homogeneïtzar» el procés autonòmic, de 
manera que, un cop completat el procés, totes les autonomies tindrien les 
mateixes competències” (Segura 2013:166). Segons Francesc Homs, 
trenca el pacte constitucional del 78:  

El retrocés davant l’incipient procés d’autogovern i de recuperació institucional 
que Catalunya havia pactat en el si de la Constitució de 1978. El pacte tot just 
havia durat poc més de dos anys amb plena normalitat. 

(Homs 2010:51) 

D’aquesta situació se’n deriva el que es coneix com a cafè per a tothom 
(entre altres, Homs 2010:51; Ridao 2012:84). Francesc Homs assegura 
que “ha estat un mecanisme més dels que l’Estat i els grans partits 
espanyols han engegat per intentar diluir les legítimes aspiracions 
d’autogovern, especialment de Catalunya” (Homs 2008:24). 

Segons Vila (1991:68) o Barceló, i Vintró, Catalunya constata aleshores 
que té una capacitat d’autogovernar-se molt limitada: 

L’exercici de les competències estatutàries per la Generalitat va estar sotmès a 
una sèrie de limitacions i conflictes. Una prova d’això és la considerable 
conflictivitat competencial entre l’Estat i la Generalitat en el període 1981-
2004. 

(Barceló, i Vintró 2011:80) 

Per tant, l’autogovern és una reclamació històrica del catalanisme polític: 

                                                
12 Per a més informació sobre les 3 fases del pujolisme, consulteu Lo Cascio (2008). 
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La recuperació de les institucions d’autogovern de Catalunya ha estat una 
constant del catalanisme des de finals del segle XIX. A més, l’autogovern 
sempre s’ha vinculat a llibertat i democràcia. D’aquí provenia la famosa 
consigna de la transició dels anys setanta del segle XXque 
proclamava«llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia». 

(Homs 2008:23) 

 
3.3. Cronologia de la reforma: context sociopolític 
Catalunya revalida el govern de Jordi Pujol durant sis legislatures, i, 
després de 23 anys, es trenca la “pau pujoliana” (Partal 2013:19). 

El 16 de novembre de 2003 se celebren eleccions al Parlament de 
Catalunya. Algunes de les forces polítiques concurrents presenten la 
reforma estatutària com el punt estrella de llur programa electoral.  
Segons Barbeta (2003:13), el GP amb més escons és Convergència i Unió 
(CiU): un total de 46. Dels altres grups que s’hi presenten, el GP Partit 
dels Socialistes de Catalunya–Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC) n’obté 42, 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 23, el Partit Popular de 
Catalunya (PPC) 15 i, per últim, Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra 
Alternativa (ICV-EA) aconsegueix 9 escons. 

La composició resultant del Parlament de Catalunya de la VII Legislatura 
(Barbeta 2003:13), que exercirà les seves funcions del 5 de desembre de 
2003 al 8 de setembre de 2006, és la següent:  
 CiU ERC ICV-EA PSC-CpC PPC 
Barcelona 25 13 7 29 11 
Girona 7 4 1 4 1 
Lleida 7 3 0 4 1 
Tarragona 7 3 1 5 2 
 46 23 9 42 15 

Taula 2. Distribució d’escons de la VII Legislatura 

Tot i la victòria de CiU en nombre d’escons, el segon grup amb més vots 
–el PSC-CpC– inicia aquella nit les negociacions per formar una coalició 
de govern: 

Els dos exemples més evidents que la direcció socialista va per feina és que 
diumenge mateix es va posar en contacte amb el secretari general d’ERC, 
Josep-Lluís Carod-Rovira, tan bon punt va veure els resultats electorals i que ja 
ha designat els dos encarregats de negociar amb els republicans. Seran el 
mateix Montilla i Ernest Maragall. “La mateixa nit electoral ja hi va haver 
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contactes i la nostra proposta no ha causat sorpreses a ERC perquè ja la 
coneixen”, va explicar. 

(Palomar 2003) 

Els resultats atorguen a ERC el poder per pactar la composició de govern 
dela VII Legislatura. D’una banda, pot aliar-se amb CiU per formar un 
govern catalanista; de l’altra, pot associar-se amb PSC-CpC i ICV-EA per 
afavorir un govern d’esquerres. 

El 9 de desembre de 2003, ERC anuncia que tria la segona opció perquè 
és “la més «integradora», «catalanista» i «de progrés» (Carbó 2003). La 
Generalitat, doncs, passa a mans de la coalició formada per ERC, PSC-
CpC i ICV-EA (coneguda com a tripartit). 
S’obre “la porta a un intent de superar les quotes d’autogovern que 
s’havien aconseguit amb l’Estatut del 1979, tot just acabada la dictadura 
franquista” (Bosch 2013:13). Se segella aquesta aliança d’esquerres amb 
“l’Acord per a un Govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de 
Catalunya (també́ anomenat Acord [o Pacte] del Tinell), subscrit el 14 de 
desembre de 2003” (Pons, i Pla 2007:189), el qual clou el desplegament 
de l’EAC 1979: 

Amb aquest pacte i l’elaboració d’un nou marc estatutari es donava per acabat 
el procés de desplegament del primer text, i amb la reforma d’aquest, es 
pretenia argumentar substancialment el sostre d’autogovern, tant en qüestions 
d’àmbit competencial com en l’afirmació política de Catalunya com a nació. 

(Illa 2010:23) 

Jordi Pujol havia contemplat la reforma, però no l’arriba a plantejar mai: 
Em semblava que la resposta espanyola seria entre poc favorable i molt 
desfavorable. Primer, per la mateixa actitud d’Aznar i el PP. Segon, perquè en 
aquella època, parlant un dia amb Felipe González, el ja expresident del govern 
m’havia dit: “Ahora no os daríamos el Estatut del 79”. I Alfonso Guerra havia 
dit a Roca: “No se os ocurra pedir la reforma del Estatut”. 

(Pujol 2012:87) 

Salvador Cardús assenyala que l’expresident “desconfiava de qualsevol 
procés de reforma de l’Estatut no fos cas que, un cop oberta la caixa dels 
trons, hi perdéssim més que no pas hi podíem guanyar, i per això sempre 
s’hi va resistir” (Cardús 2010:15). Homs sosté que Pujol accepta un acord 
d’investidura a Madrid per augmentar, precisament, l’autogovern, tot 
proposant una relectura de la Constitució: 

Aquella legislatura, la que seria la darrera de la presidència Pujol, va començar 
a caminar amb un doble acord d’investidura. D’una banda amb el Partit 
Popular, on entre d’altres punts s’establia que es desenvoluparia l’autogovern i 
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el finançament d’acord amb els termes expressats pel president Pujol al debat 
d’investidura, que no eren altres que els recollits en el citat informe Argullol. 

(Homs 2008:39) 

Segons Ernest Benach, calia incrementar l’autogovern: 
Aquest Estatut és necessari per a corregir els dos excessos que l’Estat ha comès 
amb Catalunya en aquests darrers vint-i-cinc anys: primer, la progressiva 
laminació de competències, que ens porta a cercar un nou marc estatutari 
blindat als possibles abusos centralistes; segon, el finançament, un sistema opac 
que genera any rere any un dèficit fiscal que ja no es pot assumir durant més 
temps i que cal corregir. 

(Benach 2006:14-15) 

Després de les eleccions del 2006, el Parlament és, doncs,“un escenari 
parlamentari on els partits polítics nacionalistes i d’esquerres sumaven 
majoria absoluta” (Bosch 2013:189), que s’estableixen com a objectiu de 
la VII Legislatura la reforma de l’EAC. 
Segons el baròmetre d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió, al 
març de 2006, un 45,9% de la població enquestada considera que amb un 
nou EAC “l’autogovern de Catalunya milloraria molt o bastant” (CEO 
2006:15) i que “un 57,4% de la població enquestada assegurava que 
aniria a votar” (ibid. 15). La reforma estatutària no deixa indiferent la 
societat. 

Sota la presidència de Pasqual Maragall, doncs, es reforma l’EAC vigent 
des de 1979. Segons Ridao (2007:15), l’Estatut de Sau havia representat 
un “profund canvi” en el model d’organització territorial d’Espanya, que 
Barceló, i Vintró expliquen de la manera següent: 

Catalunya tenia un nou Estatut, però l’experiència de l’autogovern no 
començava de zero. L’Estatut és una novetat normativa, l’autonomia és una 
reivindicació històrica. Sense la força unitària del catalanisme antifranquista, la 
lluita per l’autogovern segurament no hauria arribat al moment de la transició 
política amb capacitat d’influència. La generació de l’Estatut del 1932 va poder 
passar el relleu i la memòria. Ells també havien pogut inspirar-se en els textos 
de llurs predecessors, elaborats sota l’impuls de la Mancomunitat. I aquesta 
institució difícilment hauria pogut existir si no hi hagués hagut, des del moment 
que va començar, resistència a la centralització de l’Estat espanyol. 

(Barceló, i Vintró 2011:69-70) 
El text final d’aquest procés, que s’endega com a reforma, és en realitat 
un articulat nou:  

Quant al contingut del text sancionat pel referèndum, tot i que inicialment fou 
concebut com una reforma del text del 1979, les diferències amb aquest i la 
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seva extensió molt superior (set títols en lloc de quatre) en feren, de fet, un 
Estatut nou. 

(Enciclopèdia Catalana 2015) 

 

3.4. Antecedents i fase inicial de la reforma  
La majoria del Parlament reclama més autogovern partint de la doctrina 
Argullol, que planteja una relectura menys centralista de la CE: 

La tesi més estesa i solvent del moment era la relectura o proposta Argullol, en 
referència al document que el Dr. Enric Argullol havia coordinat de cara a la 
millora i l’aprofundiment de l’autogovern de Catalunya aprofitant una lectura 
autonomista de la Constitució i del mateix Estatut aleshores vigent, el de 1979.  

(Homs 2008:35) 

La Resolució 1489/VI sobre l’orientació política general del Consell 
Executiu, del 7 d’octubre de 2002, assegura que “per al necessari 
increment de les cotes actuals d’autogovern cal l’obtenció d’una resposta 
positiva […] respecte als mecanismes d’aprofundiment d’autogovern 
plantejats al Govern de l’Estat” (DSPC–P 2002:9) i justifica la reforma 
estatutària: 

L’existència d’una situació de paràlisi i de retrocés del desenvolupament 
autonòmic protagonitzat per les dues forces polítiques majoritàries de l’Estat, 
del qual són un clar exponent tant la legislació estatal que lamina les 
competències estatutàries, com l’obstrucció reiterada al traspàs de serveis 
pendents fins a la manca de resposta positiva a les iniciatives destinades a la 
millora i l’aprofundiment de l’autogovern presentades reiteradament.  

(ibid. 9)  

Els GP la defensen perquè “hi ha un gruix important de competències 
que, tot i ésser incloses en l’Estatut d’autonomia, no han estat objecte de 
desplegament legislatiu” (BOPC 2002:89). 
De fet, segons Ridao, el legislador estatal fins i tot envaeix competències 
autonòmiques: 

L’Estatut del 1979 no definia de forma precisa l’abast de les matèries 
competencials (es tracta d’una matèria parcialment desconstitucionalitzada), i 
[…] el legislador estatal, fent cas omís de les competències de les CA i del 
principi de lleialtat institucional, anà expandint al màxim els seus títols 
competencials. 

(Ridao 2012:350) 

Per això, la Resolució 1489/VI conclou que cal un nou EAC: 
L’alternativa a aquest procés comportaria la modificació, durant la propera 
legislatura, de l’actual marc estatutari, mitjançant els mecanismes legals que 
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s’hi estableixen, com a solució definitiva per a garantir la salvaguarda dels 
drets de Catalunya com a nació i superar l’actual estancament de l’autogovern.  

(DSPC–P 2002:10)  

Els antecedents formals de la reforma estatutària, però, no sorgeixen el 
2002. L’any 2000, CiU, ERC, ICV-EUiA i PSC-CpC aproven la 
Resolució 343/VI, que acorda “crear la Comissió d’Estudi per a 
l’Aprofundiment de l’Autogovern” (BOPC 2000:6). Segons Homs, això 
estimula “bona part de la doctrina jurídica del país, que començava a 
emetre informes molt ben treballats sobre el marge constitucional d’un 
aprofundiment molt ampli de l’autogovern” (Homs 2008:40). 
La comissió de treball es pacta el 21 de novembre de 2000. Els 
representants de cada grup parlamentari13són: 
GP Membre/s 
GP Convergència i Unió Sr. Ramon Camp i Batalla 

Sr. Jaume Camps i Rovira 
Sr. Joaquim Ferrer i Roca 
Sr. Josep Enric Millo i Rocher 

GP Socialistes–Ciutadans pel Canvi Sr. Miquel Iceta i Llorens 
Sr. Joaquim Nadal i Farreras 
Sr. Josep M. Vallès i Casadevall 

GP Esquerra Republicana de Catalunya Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira 
Sr. Josep Huguet i Biosca 

GP Partit Popular de Catalunya Sr. Alberto Fernández Díaz 
Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich 

GP Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Alternativa Sr. Rafael Ribó i Massó 

Taula 3. Representants dels GP a la comissió de treball 

La composició del grup que redacta l’informe és la següent: 
L’IEA elaborà aquest informe sota la direcció del Dr. Antoni Bayona, 
juntament amb un grup de treball integrat pels Drs. Xavier Bernadí i Laura 
Díez, i amb la col·laboració i suport d’una comissió acadèmica composta pels 
Drs. Enoch Albertí, Enric Argullol, Joaquim Ferret i Carles Viver i Pi-Sunyer. 

(Homs 2008:80) 

 
 

                                                
13 Els treballs d’aquesta comissió es poden seguir als debats i votacions del 19 de 
novembre de 2002 sobre el contingut final de l’Informe de la Comissió d’Estudi per a 
l’Aprofundiment de l’Autogovern, a l’informe publicat el 5 de desembre de 2002, al 
debat parlamentari del 17 de desembre de 2002, a les contribucions d’experts que 
compareixen davant la comissió i a l’Informe sobre la reforma de l’Estatut publicat per 
l’Institut d’Estudis Autonòmics el juliol de 2003. 
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3.5. La reforma: bases estatutàries dels GP 
La Moció 187/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’exercici de 
l’autogovern (BOPC 2002a:89) estableix que l’informe final ha 
d’incloure “les propostes presentades pels diversos grups parlamentaris en 
el si de la Comissió” (BOPC 2002b:88). Els diferents GP amb 
representació al Parlament, segons llur posicionament i interessos, 
presenten unes bases pròpies14. 
Cada grup parlamentari es perfila com un locutor col·lectiu (en tant que 
integrat per més d’una persona). Elaboren llur proposta en situacions 
d’enunciació similars, tant lingüístiques –context, finalitats, gènere, camp, 
tenor i mode– com extralingüístiques –terminis, requisits–. Les bases 
tracten, en principi, les matèries que cada GP considera prioritàries, així 
que el vocabulari de cadascuna varia força en funció de llurs interessos. 
La composició del Parlament aleshores és: 

• GP CiU 
o Convergència Democràtica de Catalunya 
o Unió Democràtica de Catalunya 

• GP ERC 
o Esquerra Republicana de Catalunya 

• GP PSC–CpC 
o Partit dels Socialistes de Catalunya 
o Ciutadans pel Canvi 

• GP PPC 
o Partit Popular de Catalunya 

• GPICV-EUiA 
o Iniciativa per Catalunya Verds 
o Esquerra Unida i Alternativa 

El PPC15, tot i que té representació al Parlament en aquell moment, es 
nega a reformar l’EAC, perquè “és coneguda la seva permanent oposició 
a ni tan sols obrir el debat” (Homs 2008:197). L’aleshores secretari 
general del partit, Javier Arenas, assevera que “[el govern del PP] ni 
considera necessàries ni recolza la reforma dels Estatuts, perquè no hi 

                                                
14 Aquestes bases estatutàries constitueixen el primer bloc de l’anàlisi del treball de línia 
(Morales 2007) i són l’únic bloc d’anàlisi del projecte de tesi (Morales 2008) defensat al 
2008. En aquesta recerca són també el bloc 1 de l’estudi. 
15 Com afirma Jacques Derrida, les estratègies amb què hom pot evitar pronunciar-se 
sobre un afer “reviennent à dire sans dire, à écrire sans écrire” (1987:13). Així doncs, el 
fet que el PPC no presenti cap proposta diu, alhora, molt d’aquesta formació política. 
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tenen cabuda els plantejaments que impliquen reformes unilaterals de la 
Constitució” (Casas 2003)16. El PP no en presenta cap a la reunió17 del 8 
d’abril de 2003. 

Els partits les conclouen per “iniciar la revisió de l’Estatut d’autonomia, 
cosa que han presentat a la cambra catalana a fi que amb la nova 
legislatura s’iniciï el procés parlamentari corresponent” (Vernet, i Pla 
2004:142).  

Cada GP presenta una base estatutària que regula i defensa els drets, 
aspectes i valors que consideren primordials: 
Títol del document GP Aprovat el dia Presentat el dia 
Bases per a un nou estatut nacional de Catalunya CiU 31/03/2003 06/04/2003 
Constitució de l’estat lliure de Catalunya ERC 03/04/2003 04/04/2003 
Bases per a la reforma constitucional i estatutària ICV-EUiA 03/04/2003 03/04/2003 
Bases per a l’elaboració de l’Estatut de Catalunya PSC-CpC 25/03/2003 25/03/2003 

Taula 4. Documents del bloc 1 (bases estatutàries) 

Perceben la reforma estatutària de manera diferent, perquè tenien 
objectius diferents: 

Hi ha hagut fonamentalment dues visions polítiques sobre l’Estatut: la visió 
federal que representava fins ara el Partit Socialista de Catalunya (PSC) de 
Pasqual Maragall, la catalanista que representa Convergència i Unió (CiU). 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) transità entre totes dues tants cops 
com li va convenir i, quan es va veure que el seu protagonisme no reeixia, va 
refugiar-se en l’independentisme més estèril. 

(Homs 2008:15) 

El PPC canvia, llavors, d’estratègia. Segons Jaume Bosch, “va ser 
corregida de forma ràpida per un Piqué que no volia veure’s marginat del 
procés” (2013:21). S’hi afegeix després que el grup PSC-CpC desvinculi 
el nou Estatut de la reforma de la Constitució (Gisbert 2004:19). Als 
textos del bloc 2, per tant, les aportacions d’aquesta formació sí que hi 
poden ser presents. 

                                                
16 En perspectiva, però, alts càrrecs d’aquest partit durant el procés de reforma de l’EAC 
2006, com Esperanza Aguirre, han admès que l’estratègia que va adoptar el Partit 
Popular –no només va mostrar-s’hi contrari, sinó que també va promoure una campanya 
de recollida de signatures en contra– potser va ser errònia (Carol 2015). 
17 Tal com va fer-se’n ressò la premsa, “el Parlament català va constituir a la tarda 
precisament la ponència per reformar l’Estatut, en una sessió [la de l’11/03/2003] que va 
ser boicotejada pel PP perquè s’ha negat a participar-hi” (Bou 2003). 
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La Ponència redactora desestima les bases dels GP, ja que tenien molts 
pocs punts en comú entre elles: 

Cal subratllar, d’entrada, que les propostes de nou Estatut no eren ni tan sols 
similars i que de la seva atenta lectura se’n desprenia que responien a projectes 
polítics ben diferents, fins i tot antagònics. 

(ibid. 43) 

Jaume Bosch expressa que “eren d’una vaguetat tan gran que hagués estat 
gairebé impossible que la Ponència es posés a treballar a partir d’aquells 
textos” (Bosch 2013:25). Homs en remarca el poc rigor tècnic: 

Hi va jugar negativament la falta de rigor jurídic de determinades propostes, 
que sovint buscaven dissimular opcions polítiques que poc tenien a veure amb 
la millora real de l’autogovern de Catalunyasí, en canvi, amb guanyar titulars 
de premsa. 

(Homs 2008:22) 

La Ponència redactora determina partir dels informes de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics, òrgan dirigit per Carles Viver i Pi-Sunyer: 

No va partir ni d’un projecte oficial del Govern ni de textos dels grups 
parlamentaris, sinó́ que va prendre com a material de treball la documentació́ 
aportada per l’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA) de la Generalitat de 
Catalunya, que contenia informes i propostes articulades sobre diferents 
aspectes de la reforma. 

(Pons, i Pla 2007:190)  

Segons Jaume Bosch, “els programes dels partits actuaren com a 
expressió d’una voluntat política […] i l’IEA va realitzar la tasca tècnica 
de convertir declaracions de principis en text articulat” (2013:25). 
Cal recordar que, en molts casos, les propostes d’EAC inclouen 
competències previstes a lleis ordinàries que, així, s’eleven de rang. Molts 
preceptes provenen de normes ja existents d’un rang inferior (estatut del 
consumidor, llei de política lingüística…) però que, en incloure’s a 
l’EAC, passen a ser legislació orgànica. Com a exemple podem esmentar 
el cas de la regulació en matèria lingüística:  

[…] el nou marc lingüístic estatutari respon a la voluntat política d’assolir dos 
grans objectius: en primer lloc, consolidar el règim juridicolingüístic vigent a 
Catalunya, tot elevant a rang estatutari els principis jurídics bàsics i els drets i 
deures lingüístics que, fins ara, es trobaven regulats per llei (principalment a la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística); i, en segon lloc, avançar en 
certs àmbits, bo i garantint un catàleg de prerrogatives lingüístiques noves, que 
fins ara no es garantien o es garantien de forma insuficient. 

(Pons, i Pla 2007:186) 
 



 27 

3.6. La reforma: tramitació a la Ponència 
El procés de reforma es desenvolupa d’acord amb “l’article 56 i els 
articles 147.3 […] i 151.2 de la CE, a més de la Resolució del Congrés 
dels Diputats, de 16 de març de 1993, sobre procediment a seguir per a la 
tramitació de la reforma dels estatuts d’autonomia (apartat II)” (Carrillo, 
López Bofill, i Torres 2006:15). Les fases que segueix són: 

D’acord amb el que preveia l’article 115 del Reglament del Parlament, el tràmit 
parlamentari de la Proposta de reforma de l’Estatut de 1979 al Parlament de 
Catalunya va seguir les fases de ponència, aprovació del dictamen per la 
Comissió, dictamen pel Consell Consultiu i aprovació posterior pel Ple de la 
Cambra. 

(ibid. 15) 

El 20 de gener de 2004, la Junta de Portaveus del Parlament acorda la 
composició de la Ponència Redactora de la reforma estatutària18:  

[…] es convé que estigui formada per dos ponents per cada grup parlamentari, 
per dos suplents del GP de Convergència i Unió́ i del GP Socialistes-Ciutadans 
pel canvi i un pels demés, i que, quan convingui, assisteixen als treballs de la 
ponència un màxim de dos assessors o experts per grup parlamentari. 

(Parlament de Catalunya 2004:1) 

El 16 de febrer de 2004, els grups nomenen llurs membres. Segons Enric 
Juliana, el nou Estatut “se convertía así en el eje rotor de un nuevo tiempo 
político” (2012:113), malgrat que l’Estat no el considera seriosament: 

De l’Estatut, se’n van burlar des del principi, amb promeses, compromisos i 
terminis que s’anaven incomplint un darrere l’altre i que portaven al ridícul el 
nostre govern i feien explícita la seva impotència. 

(Cardús 2010:6) 

La Junta de Portaveus, reunida el 13 de juliol de 2004, acorda modificar-
ne la composició: 

[…] els grups parlamentaris poden designar fins a quatre ponents titulars, dels 
quals, a cada reunió́ de la ponència, cada grup en designarà dos per intervenir 
com a portaveus; així mateix, quan la Ponència ho acordi, podran assistir als 
treballs de la Ponència un màxim de dos assessors o experts per cada grup 
parlamentari. 

(Parlament de Catalunya 2004b:1) 
La composició final de la Ponència Redactora (BOPC 2004:5) és: 
GP integrants Membre/s 

                                                
18 Els subratllats són nostres. 
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GP Convergència i Unió Sr. Ramon Camp i Batalla  
Sra. Núria de Gispert i Català  
Sr. Francesc Homs i Molist  
Sr. Jaume Camps i Rovira (baixa: 29/04/2005) 
Sr. Artur Mas i Gavarró (alta: 29/04/2005) 

GP Socialistes–Ciutadans pel Canvi Sra. Lídia Santos i Arnau  
Sr. Miquel Iceta i Llorens  
Sr. Joan Ferran i Serafini  
Sr. Àlex Masllorens i Escubós 

GP Esquerra Republicana de Catalunya Sr. Joan Ridao i Martín 
Sr. Josep Huguet i Biosca (baixa: 19/10/2004) 
Sra. Pilar Dellunde i Clavé (alta: 19/10/2004) 
Sra. Teresa Aragonès i Perales 

GP Partit Popular de Catalunya Sr. Francesc Vendrell i Bayona  
Sr. Jordi Montanya i Mías  
Sra. Àngels Olano García  
Sra. M. Belén Pajares i Ribas 

GP Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Alternativa Sr. Jaume Bosch i Mestres  
Sr. Jordi Miralles i Conte  
Sra. Dolors Camats i Luis (baixa: 27/04/2004) 
Sr. Joan Boada i Masoliver (alta: 27/04/2004) 
Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra 

Lletrats del Parlament Sr. Joan Vintró i Castells  
Sr. Ismael E. Pitarch i Segura 

Gestor parlamentari Sr. Eduard Principal i Galí 

Taula 5. Ponència redactora: composició definitiva 

La Ponència redactora parteix dels informes de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, els quals, segons Marc Carrillo, “foren lliurats [a la 
Ponència] entre el juliol de 2004 i el juny de 2005” (Carrillo, López 
Bofill, i Torres 2006:14). 
Aquest grup de treball compta amb l’assistència de dos reconeguts 
experts constitucionalistes (que també hem entrevistat): 

Els dos lletrats del Parlament, Ismael Pitarch i Joan Vintró, efectuaren una gran 
tasca d’ordenació dels acords i de voluntat de redactar amb rigor jurídic els 
diferents articles que s’anaven pactant.  

(Bosch 2013:23) 

Segons Homs, l’efecte titular19també condiciona la reforma estatutària: 
El mes de març del 2003 els diferents partits polítics catalans començaren a 
presentar les seves respectives propostes de nou text estatutari […]. I 
començava, també en aquestes dates, la gran confusió expressada a través dels 
mitjans de comunicació que es perllongaria al llarg de tot el procés estatutari i 
que encara persisteix: la batalla permanent pel denominat efecte titular, 

                                                
19 El diputat a les Corts Generals de CiU, Josep Sánchez Llibre, ironitza sobre aquest 
aspecte. Ressalta que Francesc Homs “viu massa obsessionat pel titular de l’endemà 
sense pensar que les notícies duren menys de vint-i-quatre hores” (Sánchez Llibre 
2006:158). Cal dir, però, que sí que condiciona significativament la redacció estatutària. 
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consistent a crear la sensació que s’està apostant per molt, quan en realitat 
s’escriu poc o simplement malament. 

(Homs 2008:42-43) 
La Ponència es reuneix 54 vegades en seu parlamentària. El 17 de maig 
de 2005, la Ponència presenta un primer text consensuat que recull “el 
resultat dels treballs duts a terme en primera lectura per la Ponència 
redactora de la proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya” (2005:1): la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. Treballs de la Ponència redactora. Primera lectura. 
Malgrat que no hi consti enlloc, en aquestes versions també hi intervé un 
departament clau del Parlament: els Serveis d’Assessorament Lingüístic 
(SAL). Margarida Sanjaume proclama que llur tasca és importantíssima: 

La intervenció dels assessors lingüístics des del principi mateix de la tramitació 
parlamentària, prestat conjuntament amb l’assessorament jurídic, a càrrec dels 
lletrats, garanteix la qualitat, l’eficàcia i la seguretat jurídica dels textos del 
Parlament. 

(Sanjaume 2014:16) 

Els membres dels SAL que participen en aquest procés de reforma 
estatutària són Margarida Sanjaume i Joan Ramon Fibla. Enric Tudó s’hi 
incorpora més tard, quan cal traduir al català la versió final de les Corts. 
Com s’exposa a l’apartat 7.4.1.5, hem entrevistat tots tres. 

Els grups indiquen a l’Advertiment preliminar que aquest textos articulats 
són, però, un primer esborrany: 

Presenten de forma articulada i sota formulació́ jurídica, però no constitueixen 
encara el text de la proposició de llei de reforma de l’Estatut que ha de redactar 
la Ponència conjunta, de conformitat amb l’article 110 del Reglament del 
Parlament. 

(Ponència 2005:1) 
Aquest primer document inclou els punts següents: 

És un text obert i modificable, pendent de negociacions i acords entre els grups 
parlamentaris. 
[…] recull els acords articulats, unànimes o majoritaris, en funció de cada tema 
i matèria, i les reserves o discrepàncies que els grups parlamentaris han 
expressat formalment en les reunions de la Ponència. 
[…] incorpora també algunes observacions jurídiques i formals dels lletrats en 
temes d’especial rellevància i encàrrecs a l’Institut d’Estudis Autonòmics i als 
lletrats perquè millorin la coherència tècnica i jurídica de la redacció́ definitiva. 
[…] es publica parcialment sistematitzat per a facilitar l’estudi acumulatiu dels 
redactors. […] no es numeren correlativament ni s’agrupen sistemàticament les 
normes addicionals, transitòries i finals, sinó que es manté l’estructura, 
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derivada d’una primera lectura ucrònica, acumulativa per matèries. La 
formalització definitiva es farà en la segona lectura. 
[…] la segona lectura ha d’incorporar els nous acords i la formalització global 
del projecte en títols, capítols i articles numerats i sistematitzats […]. La 
segona lectura incorporarà també l’exposició de motius o preàmbul, que 
usualment s’estableix sobre un text consolidat. 

(ibid. 1)  

És, per tant, un text “obert i modificable, pendent de negociacions i 
acords” i “parcialment sistematitzat”, però que ja inclou “algunes 
observacions jurídiques i formals dels lletrats en temes d’especial 
rellevància”20. Pensem que les múltiples versions derivades d’aquest 
procés –i no tan sols la redacció definitiva– ofereixen una interessant 
evolució pel que fa als usos lèxics emprats. 

Gairebé dos mesos més tard, el 8 de juliol de 2005, la Ponència presenta a 
la Mesa del Parlament la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya. Segons Cardús, la fase de la tramitació a Catalunya “va 
suposar una erosió dramàtica del clima polític i una pèrdua profunda de 
confiança del ciutadà en els seus representants” (Cardús 2010:23). 
Enllestida la fase inicial de ponència, calia que la Comissió n’aprovés el 
dictamen: 

Així, en la sessió del 21 de juliol de 2005, la Comissió d’Organització i 
Administració de la Generalitat i Govern Local va nomenar la Ponència que va 
elaborar l’informe sobre la Proposta de reforma. Aquest informe fou aprovat el 
27 de juliol de 2005. S’hi reprodueixen les esmenes recomanades, les 
transaccionades pels ponents i les mantingudes en vista del debat en comissió 
pels grups parlamentaris; no hi consten, però, les esmenes retirades. El 29 de 
juliol, la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern 
Local va aprovar el Dictamen, al qual acompanyaven les esmenes i vots 
particulars reservats per defensar en el Ple (BOPC, núm. 213, d’1 d’agost de 
2005). 

(Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:15) 

La primera versió forma part del segon bloc del corpus d’anàlisi d’aquesta 
tesi doctoral(ens hi referim sovint a la tesi i a les gràfiques com a “Versió 
[de la] Ponència” o amb la marca {PON 2005}).  
El diagrama següent resumeix aquesta primera fase del procés de reforma 
estatutària: 
 
                                                
20 Als objectius de recerca plantejats inicialment explicitem que volem detectar, 
precisament, aquests “temes d’especial rellevància”. Per identificar-los, hem processat el 
corpus amb diverses eines lexicomètriques.  
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Diagrama 1. Tramitació a la Ponència redactora (fase 1) 

 

3.7. La reforma: tramitació al Parlament  
Un cop esgotat el període d’esmenes i vots particulars, abans que el 
Dictamen passés al Ple, els GP sol·liciten al Consell Consultiu el 2 
d’agost que es pronunciï “sobre l’adequació a la Constitució del text de la 
Proposició de llei orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya” (Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:16). 

Aquest òrgan consultiu en debat l’adequació a l’agost i, segons Marc 
Carrillo, es dictamina que algunes parts són inconstitucionals: 

El Dictamen va concloure que el contingut total o parcial de vint articles era 
inconstitucional, així com el de disset esmenes reservades per defensar en el 
Ple. I en altres trenta-nou articles adoptava una conclusió de caràcter 
interpretatiu segons la qual els preceptes esmentats eren constitucionals si 
s’interpretaven en el sentit del fonament corresponent. Va adoptar el mateix 
criteri respecte de dues esmenes. 
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(Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:19) 

Joan Ridao manté que aquest dictamen “tornà a posar de manifest els 
límits de l’actual marc constitucional, que podia dificultar el fet 
d’aconseguir competències imprescindibles en matèries com ara la 
immigració o les infraestructures” (Ridao 2006:129). 
El 30 de setembre de 2005 es vota la proposta de Proposició de llei 
orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya i es 
deroga l’Estatut vigent des de 1979 (Llei orgànica 4/1979, del 18 de 
desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya). S’aprova per “120 
vots a favor i 15 vots en contra” (DSPC–P 2005:5). Quasi tots els articles 
que el Consell Consultiu dictamina inconstitucionals incorporen esmenes: 

El text aprovat pel Ple del Parlament de 30 de setembre de 2005 va seguir el 
criteri del Consell Consultiu en setze ocasions, en una ho va fer parcialment i, 
en canvi, en tres no el va seguir. Cal afegir també que el preàmbul no fou 
sotmès a la consideració del Consell. La seva incorporació al text de la 
Proposició de llei orgànica de reforma de l’Estatut de 1979 es va produir a 
posteriori del debat i l’aprovació en la Comissió. 

(Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:19) 

Les paraules del soci de govern Joan Saura durant el torn d’explicació del 
vot transmeten la transcendència del moment. Afirma que aquella és “una 
de les dates més importants de la història del Parlament de Catalunya i de 
la història de Catalunya” (DSPC–P 2005:5). 
Jaume Bosch, ponent d’ICV-EUiA, recorda la jornada així: 

Al Palau del parlament es viu un moment d’il·lusió col·lectiva, molt superior al 
que generaran anys després les declaracions del 2012 i el 2013. Quan cantem 
tots plegats Els Segadors em sembla percebre un sentit especial en la frase 
“quan convé seguem cadenes”.  

(Bosch 2013:31) 

Francesc Homs subratlla que “si el 30 de setembre de 2005 va ser un dia 
de festa i d’il·lusió col·lectiva per al catalanisme, només en 24 hores ja es 
va rebre la primera estocada. I no pas provinent de Madrid” (Homs 
2010:33). José Montilla, en qualitat de primer secretari dels socialistes 
catalans, afirma la voluntat del govern espanyol d’aigualir-lo: 

Va anunciar just l’endemà que el seu partit votés a favor de la proposta de nou 
Estatut, que aprofitaria el tràmit de Madrid per rebaixar-ne el contingut i 
adequar-lo als interessos comuns del PSC i del PSOE, essent aleshores també 
ministre del govern espanyol 

(ibid. 33-34) 
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Tanmateix, el procés de reforma de l’EAC, encetat per “garantir la 
salvaguarda dels drets de Catalunya com a nació i superar l’actual 
estancament de l’autogovern” (DSPC–P 2002:10), acaba tenint l’efecte 
contrari: com a contraofensiva, l’Estat aplica una política de 
recentralització de competències (vegeu l’apartat 3.10.4). 

L’antic reglament del Parlament vigent en aquell moment estableix que la 
reforma de l’EAC s’ha d’ajustar als procediments següents: 

Apartat tercer. De la reforma de l’Estatut de Catalunya 
Article 113 
1. Els projectes i les proposicions de reforma estatutària a què es refereixen els 
articles 56 i 57 de l’Estatut de Catalunya s’han de tramitar d’acord amb les 
normes establertes en els articles 108 i 109 d’aquest Reglament. Les 
proposicions de reforma estatutària han d’ésser subscrites per una cinquena part 
dels Diputats. 
2. El text adoptat pel Ple ha d’ésser sotmès a una votació final en la qual, 
perquè pugui ésser aprovat, caldrà el vot favorable dels dos terços dels  

(RPC 1980:157) 

Segons La España de los pingüinos, la versió de l’EAC que s’aprova al 
Parlament el 30 de setembre, endega “les bases de la transformació 
federal de l’Estat espanyol”: 

Define Cataluña como nación, apura los márgenes constitucionales hasta el 
límite en el ámbito de la financiación —sin alcanzar la cota del concierto 
económico vasco— y sitúa las competencias transferidas fuera del alcance de 
nuevas leyes orgánicas uniformadoras. A finales de septiembre el Parlament de 
Catalunya, ante la apatía de la sociedad catalana (apatía más aparente que real 
como se irá viendo a lo largo de la legislatura) ponía las bases de la 
transformación federal del Estado español. ¿Fue ese un día histórico para la 
«España plural» o el que abrió la fosa del Gobierno Zapatero? 

(Juliana 2006, cap. 5) 
 

El diagrama següent resumeix aquesta segona fase del procés de reforma 
estatutària: 
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Diagrama 2. Tramitació al Parlament de Catalunya (fase 2) 

 

3.8. La reforma: tramitació a les Corts 
El pas següent del procés és la remissió i la consulta a les Corts Generals, 
és a dir, la tramitació de l’Estatut a Madrid21: 

D’acord amb el que preveu l’article 147.3 CE, un cop aprovada la Proposta de 
reforma de l’Estatut, per adquirir validesa, havia de ser aprovat de forma 
definitiva mitjançant llei orgànica. El caràcter de norma paccionada, resultat de 
la concurrència de dues voluntats parlamentàries, la del Parlament de Catalunya 
i l’emesa per les Corts Generals, va traslladar el debat jurídic i polític al 
Parlament de l’Estat a la tardor de 2005. 

(Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:20) 

El 2 de novembre de 2005, a la una i cinc minuts de la tarda, inicia al 
Congrés dels Diputats de Madrid, durant la 117a sessió plenària de la VIII 
legislatura, el debat de totalitat sobre la Proposta de reforma estatutària. 

                                                
21 Per a més informació sobre la negociació a Madrid consulteu, entre altres, Ridao 
(2006), Sánchez-Llibre (2006) o Gendrau (2007). 
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Segons consta al Diari de Sessions del Congrés dels Diputats (DSCD 
2005:6133), després d’una llarga jornada (el debat dura 10 hores i 10 
minuts), la reforma s’aprova amb 344 vots a favor, 197 en contra i una 
abstenció. 
Tots el grups22, excepte el PP, accepten debatre la reforma a les Corts 
(Barbeta 2005:13). El PP aquell mateix dia presenta al Tribunal 
Constitucional “un recurs d’empara contra l’Acord de la Mesa del 
Congrés dels Diputats […] que denunciava que aquests acords produïen 
lesió dels drets fonamentals ex article 23.2 CE” (Carrillo, López Bofill, i 
Torres 2006:21). 
El TC, tanmateix, desestima el recurs el dia 15 de març de 2006 perquè 
considera que l’EAC no suposa cap reforma encoberta de la Constitució: 

Les eventuals lesions produïdes, si n’hi hagués, per un estatut inconstitucional, 
no n’alteren el caràcter normatiu, ni confereixen a l’estatut així resultant 
virtualitat modificativa de la Constitució, la qual en tot cas subsistiria incòlume, 
sinó que el que sí que determinen és la nul·litat d’un estatut d’aquestes 
característiques, susceptible de ser declarada a través del corresponent recurs o 
qüestió d’inconstitucionalitat.  

(Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:24) 

En paral·lel, s’endega la negociació política de l’Estatut a Madrid. 
Sánchez Llibre assegura que “quan negocies amb l’Administració de 
l’Estat és molt complicat assolir el que vols, perquè ells no tenen cap 
pensament de cedir res de res” (Sánchez Llibre 2006:69). En aquesta 
reforma, “es volia començar la ponència del febrer amb l’acord lligat” 
(ibid. 71). 
S’obre, per tant, un “procés de negociacions secretes” (ibid. 74) entre els 
diferents GP favorables a la reforma estatutària. CiU i PSOE les duen a 
terme entre novembre de 2005 i març de 2006. Aquestes dues formacions 
s’uneixen de forma estratègica per evitar el desgast mutu: 

Calia arribar a la ponència, si era possible, amb tot el contingut estatutari pactat 
i, si això no s’assolia, calia dir abans de començar que l’acord no era possible a 
fi d’evitar el consegüent espectacle mediàtic i que això afavorís dia rere dia el 
PP. 

(ibid. 71) 

Del 17 de novembre al 28 de desembre de 2005 hi ha el període 
d’esmenes. El 3 de gener de 2006, els GP presenten un total de 94 

                                                
22 Els grups parlamentaris que van votar a favor de la proposta foren: PSOE, CiU, ERC, 
PNV, IU-ICV, BNG, CC, EA, Chunta, Nafarroa Bai (Barbeta 2005:13). 
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esmenes (BOCG 2006a) a la proposta de reforma de l’EAC aprovada al 
Parlament uns mesos abans.  
Aquest període, en concret “la setmana que va del 16 al 22 de gener del 
2006, determinà el futur de l’Estatut i el futur de Catalunya en els 
pròxims anys” (Gendrau 2007:81). Segons la crònica periodística, els 
líders d’ambdues formacions assoleixen l’acord el 21 de gener: 

El president de CiU, Artur Mas, aconseguiria un pacte amb el president 
espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que li permetria reivindicar la seva 
reforma o, si més no, el paper preeminent del seu partit en la negociació. 

(ibid. 2007:81) 

El 25 de gener de 2006, el Ple del Consell General del Poder Judicial 
aprova un estudi en què “denunciava un bon nombre de motius 
d’inconstitucionalitat en el títol III, és a dir, el relatiu al poder judicial a 
Catalunya” (Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:23).  

El 30 de gener de 2006, es constitueix la Comissió Constitucional, 
formada per 46 diputats (n’incloem els noms complets a l’Annex 3) i 
presidida per Alfonso Guerra González La Comissió té múltiples sessions 
durant el mes de març de 2006. Segons el Diari de Sessions del Ple del 
Congrés23, s’hi presenten les 94 esmenes que retallen considerablement el 
text aprovat el 30 de setembre de 2005 al Parlament. 
El 6 de març de 2006, la Comissió Constitucional del Congrés dels 
Diputats i la Delegació del Parlament aproven el Dictamen corresponent 
sobre la Proposta de reforma de l’EAC (BOCG 2006b), el qual “donava 
via lliure a la reforma de l’Estatut” (Barbeta 2006:10). 
Finalment, el 30 de març de 2006 el Ple del Congrés dels Diputats 
l’aprova24 (el text és el “mateix que el contingut en el Dictamen de la 
Comissió, amb l’única diferència de la numeració definitiva dels articles 
de la Proposta” (Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:27)), amb 189 vots 
a favor, 154 vots en contra i 2 abstencions (BOCG 2006c): 
Sentit del vot GP Vots 
A favor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 144 
 Convergència i Unió (CiU) 10 
 Euzko Alderdi Jeltzalea-Partit Nacionalista Basc (EAJ-PNB) 7 

                                                
23 Documents disponibles en línia als Diaris de Sessions de la Comissió Constitucional 
del Congrés (núms. 498, 499, 503, 510, 511 i 512). 
24 Tal com exposem a l’apartat 3.8, la desavinença quant a la votació al Congrés entre 
ERC i PSC-CpC (integrat al Congrés al grup estatal, el PSOE), socis del govern català 
en el moment de la votació, van desencadenar una forta crisi interna que va desembocar 
en eleccions anticipades. 
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 Izquierda Unida/Iniciativa per Catalunya Verds (IU/ICV) 5 
 Coalición Canaria–Nueva Canarias (CC-NC) 3 
 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 2 
En contra Partido Popular (PP) 148 
 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 8 
 Esquerra Alternativa (EA) 1 
Abstencions Nafarroa-Bai 1 
 Chunta Aragonesista (CHA) 1 
  345 

Taula 6. Votacions del Ple del Congrés dels Diputats 

Segons les declaracions que va fer a El Mundo el president de la Comissió 
Constitucional, Alfonso Guerra, es modifiquen “el preàmbul de l’Estatut, 
així com 144 articles, 18 disposicions addicionals, una transitòria i tres 
finals” (EFE 2006): per tant, la versió de Madrid “es va transformar tant 
que és força irrecognoscible” (Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:27). 

Les esmenes documentades es produeixen als apartats següents: 
Els canvis respecte del que havia estat aprovat pel Parlament de Catalunya el 
30 de setembre de 2005 afecten de forma més essencial: el text del preàmbul, el 
títol preliminar, el títol referit al poder judicial a Catalunya, el títol IV, relatiu a 
la regulació de les competències de la Generalitat, el títol V, sobre les relacions 
institucionals de la Generalitat, el títol VI, que regula el finançament, així com 
una bona part de les disposicions addicionals.  

(ibid. 27) 

Tres anys més tard, durant un míting electoral a Galícia, Guerra pronuncia 
una polèmica frase (la reproduïm en espanyol) que encara es recorda i se 
cita sovint a la premsa, sobretot a la catalana, que sintetitza aquesta fase 
del procés d’aprovació de l’EAC: “[El Estatuto de Autonomía de 
Catalunya] lo cepillamos antes de entrar en la Comisión [Constitucional]” 
(Guerra 2009).  

La campanya dels partits prèvia a la sessió de debat al Congrés provoca 
una greu crisi interna en el Govern català (ens hi referirem a l’apartat 3.8: 
els socis de Govern PSC-CpC i ICV-EUiA volen votar a favor de l’EAC 
aprovat per la Comissió Constitucional, però ERC s’hi oposa. 

Llavors s’inicia la tramitació al Senat. S’estableix un període d’esmenes 
fins al 20 d’abril, en què el PP presenta una proposta de vet que no 
prospera, però que “prefigurà el que després seria la fonamentació del 
recurs d’inconstitucionalitat presentat el 31 de juliol de 2006” (Carrillo, 
López Bofill, i Torres 2006:27). 
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El 24 d’abril de 2006 es designa la Ponència conjunta que ha d’informar 
de la proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la qual 
es reuneix els dies 24 i 27 d’abril de 2006, i està integrada per 24 ponents 
(Annex 3). 
El 27 d’abril de 2006, la Presidència del Senat ordena la publicació de 
l’informe de la Ponència (BOCG-S 2006:154) i els dies 3, 4 i 5 de maig 
de 2006 s’hi celebren el debat i la votació del dictamen de la proposta de 
reforma d’Estatut d’autonomia de Catalunya. S’hi afegeixen “quatre nous 
apartats a l’article 140 i les disposicions addicionals transitòria primera, 
transitòria segona, derogatòria, final primera, final segona, final tercera i 
final quarta” (ibid. 219-220). 

El 5 de maig de 2006 el Senat aprova el text amb les votacions següents: a 
la votació de la Comissió, el resultat és de 26 vots a favor i 24 en contra; a 
la votació de la delegació catalana els resultats són de 36 vots a favor i 10 
en contra. 

El 10 de maig de 2006, el Ple del Senat aprova amb 128 vots a favor, 125 
en contra i 6 abstencions la proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya. L’aprovació d’aquest text, idèntic l’aprovat al Congrés dels 
Diputats el 30 de març de 2006, clou l’iter parlamentari de la reforma de 
l’EAC 2006. 
Segons Cardús, aquesta darrera fase de la negociació és perjudicial per a 
la política catalana: 

L’optimisme ingenu de Maragall va fer que hi deixés la pell com a president. 
ERC va perdre la innocència, també a la Moncloa, en quatre escenes de sofà de 
Zapatero amb Carod. Mas arrossega el llast d’un pacte que mai no es complirà. 
I Montilla, en la intimitat, ja deu tenir inconfessables esgarrifances 
independentistes. 

(Cardús 2010:108) 

L’aprovació de l’EAC al Congrés, segons afirma Segura “va obrir la 
caixa dels trons”: 

En primer lloc, ERC va votar-hi en contra, la qual cosa feia impossible la seva 
continuïtat en el Govern català. Al maig, ERC sortia del Govern i el president 
Maragall avançava la convocatòria d’eleccions a l’1 de novembre del 2006. En 
segon lloc, el PP va presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant el TC 
contra el nou Estatut de Catalunya i aprofità la circumstància per obrir un nou 
front contra el govern de Rodríguez Zapatero. 

(Segura 2013:211) 
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El diagrama de la pàgina següent resumeix aquesta tercera fase del procés 
de reforma estatutària: 

 
Diagrama 3. Tramitació a les Corts Generals (fase 3) 

 
3.9. La reforma: la ratificació per referèndum 
Un cop s’aprova a Madrid el projecte de reforma de l’EAC, segons 
preveu la legislació vinent (en concret l’article 56 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya), “quedava obert el camí cap a la preceptiva 
convocatòria del referèndum” (Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:29) 
per “sotmetre’l a referèndum positiu de les persones electores de 
Catalunya” (EAC 2006:145).  
Al maig, com deia Segura, “ERC sortia del Govern i el president 
Maragall avançava la convocatòria d’eleccions a l’1 de novembre” 
(2013:211). Alguns partits, com CiU, PSC-CpC i ICV-EUiA, fan 
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campanya a favor del sí i d’altres a favor del no, com PP i ERC. Segura 
assevera que “a ERC, la campanya a favor del no a l’Estatut li va passar 
factura: dos de cada tres militants pensaven que havia estat un error 
demanar el no, tot i que aquell Estatut era insuficient” (ibid. 214). 
Com el poble català l’havia de ratificar en referèndum, es du a terme una 
àmplia campanya de divulgació25 (favorable i contrària) del nou Estatut. 
Mitjançant el Decret 170/2006, de 18 de maig, pel qual se sotmet a 
referèndum el projecte de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
s’estableix com a data de votació el dia 18 de juny de 2006, els resultats 
del qual són els següents26: 
 Electors Votants Vots a favor Vots en contra Vots en blanc Vots nuls 
Barcelona 3.986.210 1.940.964 1.422.609 400.571 100.739 17.045 
Girona 482.010 242.555 178.813 46.203 14.688 2.851 
Lleida 310.990 157.172 116.468 30.374 8.962 1.368 
Tarragona 530.893 253.476 182.007 56.594 12.818 2.057 
Totals 5.310.103 2.594.167 1.899.897 533.742 137.207 23.321 
  100% 73,24% 20,57% 5,29% 0,90% 

Taula 7. Resultats del referèndum de l’EAC 2006 

Per tant, amb la victòria del sí (un 73,24% dels votants, no dels electors, 
ratifica el text estatutari), es clou la reforma de l’EAC 2006 iniciada 
formalment l’any 2002. Segons Joan Rigol, “el nou Estatut de Catalunya 
es converteix en l’èpica generacional de la gent que ens ha succeït […] i 
que vol tirar el país endavant” (Benach 2006:9). 

Un mes més tard, el 20 de juliol, es publica la Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya tant al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya com al Boletín Oficial del Estado. 
Onze dies més tard, el 31 de juliol, poc abans que entri en vigor, el GP 
Popular presenta davant del Tribunal Constitucional “un extens recurs 
d’inconstitucionalitat contra un ampli nombre de preceptes del nou 
Estatut d’autonomia de Catalunya” (Carrillo, López Bofill, i Torres 
2006:33)27. 

El 9 d’agost de 2006 entra en vigor l’Estatut d’autonomia de Catalunya28 
resultat del llarg procés de reforma estatutària que hem presentat en 

                                                
25 Podem esmentar, per exemple, l’informe El nou Estatut d’autonomia de Catalunya: 
guia de lectura, publicat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC 2006). 
26 Dades de la Junta Electoral Central publicades al DOGC núm. 4676 (14/07/2006).  
27 En parlem amb més detall a l’apartat 3.10.2. 
28 Aquest continua sent l’EAC vigent en el moment de redactar aquesta tesi. 
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aquest apartat. Segons Francesc Homs, clou així una “negociació 
estatutària avui encara poc coneguda” (2008:22). 
El text estatutari resultant és molt consensuat29: 

Aquest text no és de cap grup, ni tan sols del Govern, no és d’esquerres ni és de 
dretes; és un text consensuat, com ja he dit abans, pel 90 per cent dels 
representants del poble a la cambra catalana, que comparteixen –això sí– un 
mateix diagnòstic i que assumeixen que hi ha un pas necessari i imprescindible 
en aquests moments, que és comú, governi qui governi –ho repeteixo, governi 
qui governi–, per a Catalunya: cal un nou estatut. […] 
Aquest és l’Estatut del Parlament, amb tota la càrrega de significació que això 
comporta. […] Per això és important el nom d’«Estatut del Parlament», perquè 
no és d’un partit, ni d’una persona, ni d’un govern que imposi res: és l’Estatut 
de tots, ja que en el Parlament es recullen les diferents visions del país. 

(Benach 2006:15-16) 

Marc Carrillo assenyala els següents aspectes com a novetats respecte el 
text estatutari de 1979: 

El nou Estatut ja vigent comporta novetats importants respecte de l’aprovat el 
1979. Fent-ne una breu exposició descriptiva, cal destacar: la incorporació al 
preàmbul de la definició de Catalunya com a nació, reconeguda prèviament pel 
Parlament de Catalunya; el reconeixement en el títol I, de drets, deures i 
principis rectors, vinculats a les competències assolides i com a expressió d’un 
model d’autogovern i, alhora, límit a l’actuació dels poders públics; 
l’organització al títol II de les institucions, amb la incorporació d’una regulació 
més detallada del seu règim jurídic; la regulació en el títol III del poder judicial 
a Catalunya, d’acord amb les previsions de la Llei orgànica del poder judicial, 
que requerirà una futura reforma, i la precisió de les competències en allò que 
forma part de l’anomenada administració de l’Administració de Justícia; el títol 
IV preveu un nou règim les competències, basat en una tipologia que l’Estatut 
defineix i en una precisió funcional i material dels àmbits materials de 
l’autogovern; el títol V, que regula les relacions institucionals de la Generalitat, 
amb l’Estat, les altres comunitats autònomes i amb la Unió Europea, així com 
l’acció exterior de la Generalitat; i, finalment, el títol VI, que modifica el règim 
de finançament, en el qual, entre altres aspectes, destaca la creació d’una 
Agència Tributària pròpia, en règim de col·laboració amb l’Agència estatal.  

(Carrillo, López Bofill, i Torres 2006:34) 

A més, es pot caracteritzar el text final de l’EAC 2006 així: 
Define Cataluña como nación, apura los márgenes constitucionales hasta el 
límite en el ámbito de la financiación –sin alcanzar la cota del concierto 

                                                
29 La publicació oficial de l’EAC 2006 inclou una dedicatòria de l’expresident Pasqual 
Maragall, gran impulsor d’aquest projecte, que en remarca el caràcter consensuat a què 
fa referència Benach: “L’Estatut del 2006 és una obra col·lectiva. Hem demostrat una 
vegada més que Catalunya és forta quan els Catalans expressem lliurement la nostra 
voluntat. Hem escrit una gran pàgina de la nostra pròpia història” (EAC 2006:5). 
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económico vasco– y sitúa las competencias transferidas fuera del alcance de 
nuevas leyes orgánicas uniformadoras. 

(Juliana 2006, cap. 5) 

D’acord amb el preàmbul, el nou Estatut recull “el sentiment i la voluntat 
de la ciutadania de Catalunya” (EAC 2006:9) i defineix “Catalunya com a 
nació d’una manera àmpliament majoritària” (ibid. 9). Segons Salvador 
Cardús, “l’Estatut que s’havia aconseguit, des del punt de vista de 
l’encaix de Catalunya a Espanya, no s’acostava ni de lluny al que havia 
imaginat el seu principal impulsor” (Cardús 2010:20).  

Vicent Partal defineix la reforma amb aquestes paraules: 
Segurament que l’estatut aprovat al Parlament de Catalunya, i del qual ja no 
resta ni l’esquema, era una de les darreres oportunitats que Espanya tenia, 
potser la darrera. Tot i no ser un bon text, crec que molts ens vam deixar 
convèncer pel fet que l’hagués aprovat el noranta per cent del parlament, per la 
manera que l’havien presentat, per la dignitat mostrada en un primer moment 
pels nostres polítics. Però el somni no ha durat gens. Els nostres polítics no han 
estat a l’alçada i, en canvi, els espanyols, començant per un Alfonso Guerra 
exterminador, no han parat des d’aleshores de retallar-lo a cada article: 
divendres encara retiraven del text l’obligatorietat que els jutges sàpiguen 
català. 

(Partal 2013:116) 

És, doncs, un llarg procés d’aprovació, redacció i negociació. Per aquest 
motiu, tal com Carmen Pineira-Tresmontant afirmava sobre la redacció de 
la CE 1978, qualsevol coma i paraula del text han estat analitzades i 
consensuades a bastament: 

Ce texte a donc été mûrement réfléchi dans son contenu et dans sa forme par un 
groupe de rédaction qui comportait à la fois des professionnels et des 
représentants des différents partis. L’examen des diverses ébauches montre 
combien une phrase, un mot, une virgule même, ont pu être l’enjeu de débats 
passionnés pour donner lieu à des compromis politiques. 

(Pineira-Tresmontant 1986:90) 

Pere Gendrau narra un episodi que exemplifica aquest procés de 
negociació lingüística que va suposar el procés de reforma estatutària: 

El diputat del Parlament d’ERC Joan Ridao, el que diuen que té «tot l’Estatut al 
cap», es va mostrar molt crític denunciant que els òrgans locals, com ara les 
futures vegueries, quedarien supeditades a la Llei bàsica estatal i les 
competències no serien de la Generalitat. Tot perquè s’havia canviar la paraula 
«establiment» d’aquest règim local per «desenvolupament». 

(Gendrau 2007:120) 

Tot el procés de redacció, debat i aprovació de l’Estatut que hem descrit 
es pot resumir en el diagrama següent: 
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Diagrama 4. Totes les fases de tramitació de l’EAC 2006 
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3.10. L’EAC 2006 en vigor (període 2006–2015) 
En el moment de redactar aquesta tesi, Catalunya viu un procés 
polític històric que, en gran mesura, és hereu i conseqüència 
directa d’aquesta reforma estatutària. 

Com exposarem a continuació, l’entorn hostil envers l’autogovern 
català (incompliment de l’Estatut per part de l’Estat, menyspreu 
de la cultura catalana, procés de recentralització…) genera un 
sentiment generalitzat de “frustració simbòlica” (segons Colomer, 
i Gelis 2013:9) quant al model autonòmic (econòmic i territorial) 
fruit del pacte constitucional de 1978. 

3.10.1. 2006-2010: desplegament inicial 
El 19 de juliol de 2006, en plena crisi de govern, es publica el 
DOGC i entra en vigor el nou EAC 2006. Entre d’altres, presenta 
les novetats següents: 

- Incorpora un nou títol específicament dedicat al dret i el deure de 
conèixer el català (la qual defineix com a llengua preferent en 
l’administració i en els mitjans de comunicació públics catalans, i com 
a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament). 

- Reforça els instruments jurídics de Catalunya, especialment el Consell 
de Justícia de Catalunya, i definia el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) com la màxima instància judicial a Catalunya. 

- Dota el Síndic de Greuges de funcions de caràcter exclusiu en l’àmbit 
administratiu català. 

- Atribueix un caràcter vinculant als dictàmens del Consell de Garanties 
Estatutàries. 

- Delimita les competències exclusives de la Generalitat i les 
compartides entre l’Estat i la Generalitat en matèria legislativa i 
executiva, així com les relacionades amb la normativa de la Unió 
Europea. 

- Estableix el règim tributari dels governs locals així com la 
competència exclusiva de la Generalitat en la convocatòria de 
consultes populars tant a nivell català com local. 

- Transfereix competències sobre immigració (acolliment, participació 
en els contingents d’entrada d’immigrants, etc.). 

- Regula una nova ordenació territorial basada en les vegueries. 
- Regula novament el règim de finançament, per aconseguir un 

substancial augment dels recursos i una participació efectiva de la 
Generalitat en la capacitat financera i recaptatòria. 

- Quantifica les necessitats inversores de l’estat a Catalunya i la 
participació en la fixació del grau de solidaritat interterritorial. 

(Enciclopèdia Catalana 2015) 
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En resum, com Bosch (2013:25-26) afirma, els objectius polítics 
del nou estatut s’agrupen en els quatre blocs temàtics següents:  

• reconeixement de Catalunya com a nació; 
• blindatge de les competències; 
• millora del sistema de finançament; i, 
• modernització de les institucions catalanes. 
Com ja hem assenyalat, les discrepàncies entre socis de govern 
fan que l’expresident Maragall avanci la convocatòria d’eleccions 
a l’1 de novembre del 2006. Els resultats són continuistes, com 
s’observa a la taula següent: 

 CiU ERC ICV-EA PSC-CpC PPC 
Barcelona! 25 13 7 29 11 
Girona 7 4 1 4 1 
Lleida 7 3 0 4 1 
Tarragona 7 3 1 5 2 
 46 23 9 42 15 

Taula 8. Distribució d’escons de la VII Legislatura 

A continuació tornem a reproduir la distribució d’aquestes 
eleccions amb les xifres relatives a la distribució de la VII 
Legislatura (entre parèntesi):  

 CiU ERC ICV-EA PSC-CpC PPC C’s 

Barcelona 27 25 11 10 9 3 
Girona 7 4 4 1 1 0 
Lleida 7 3 3 1 1 0 
Tarragona 7 5 3 2 1 0 
Totals (2006) 
(Totals 2003) 

48 
(46) 

21 
(23) 

12 
(9) 

37 
(42) 

14 
(15) 

3 

Taula 9. Comparació d’escons de la VII Legislatura i la VIII Legislatura 

Tots els partits reculen, amb excepció d’ICV-EUiA i de 
Ciutadans–Partido de la Ciudadanía (C’s), que hi obté per primera 
vegada representació: CiU, ERC i el PPC disminueixen 
moderadament (2, 2 i 1 escons respectivament), i el PSC-CpC 
perd 5 diputats; ICV-EUiA guanya 1 escó i C’s n’obté 3. 
Els presidenciables de CiU, ERC i ICV-EUiA són els mateixos 
(Artur Mas, Josep-Lluís Carod-Rovira i Joan Saura, 
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respectivament) que van contendre a les eleccions de 2003, però 
el president de la Generalitat socialista, Maragall renuncia30: 

Amb la sensació que hom estava movent fitxa per propiciar un pacte 
del PSC amb CiU després de les eleccions (el Govern espanyol 
necessitava obtenir els suports necessaris per aprovar els pressupostos 
del 2007) i, en una creixent soledat, Maragall optà per la renúncia. 

(Segura 2013:212) 

La majoria d’autors afirma que l’EAC 2006 és un objectiu polític 
personal de Pasqual Maragall malgrat que “Convergència, 
Esquerra, Madrid, els socialistes de Madrid, el PP... Tothom veia 
que calia que no hi fos el Pasqual” (Bassas 2014). Altres fonts 
asseguren que la idea és “impulsada per Artur Mas des del 21 
d’octubre del 2002” (Homs 2008:10). 
Enric Juliana afirma al volum La España de los pingüinos: 

Es en este contexto que el socialista Pasqual Maragall asume como 
propias dos reivindicaciones que la minoritaria Esquerra Republicana 
venía enarbolando en solitario: la reforma del Estatut y la 
modificación estructural del sistema de financiación de la Generalitat. 
Ambos asuntos —vetados a Pujol por el PP— se convertirían en el 
nuevo círculo de tiza. En su interior se desarrolla hoy el combate. 

(Juliana 2006, cap. 8) 

Vicent Partal descriu l’expresident Maragall així: 
Pasqual Maragall, amb aquella audàcia indefinible que tenia, va saber 
trencar la pau pujoliana. Curiosament, era el més espanyolista dels 
espanyolistes però d’un espanyolisme impossible. Maragall creia 
profundament en la possibilitat, i àdhuc en la conveniència, d’una 
Espanya forta en què Catalunya fos molt forta. 

(Partal 2013:19-20) 

Des d’un punt de vista polític, es considera que Pasqual Maragall 
és el gran impulsor (“L’Estatut va ser possible gràcies a la 
tossuderia del president Maragall” (Bosch 2013:18), malgrat que 
“desconeixia els mecanismes més elementals de la tramitació 
parlamentària del projecte d’Estatut” (ibid. 19).  
A més, hem d’afegir que “el veritable autor intel·lectual del 
projecte d’Estatut va ser el professor Carles Viver i Pi-Sunyer” 
(ibid. 23). Com assenyalàvem prèviament, coordina des de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics els informes que serveixen com a 

                                                
30 Per a més informació, consulteu Bru de Sala (2006). 
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punt de partida dels treballs de la Ponència. Segons Ernest 
Benach, “amb l’ajut i l’aval del Consell Consultiu, i també de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics, el salt que s’ha fet és 
constitucionalment vàlid” (Benach 2006:15). 

Aquest nou EAC 2006 s’interpreta com el darrer intent del 
socialisme català per romandre a Espanya, d’acord amb les 
declaracions dels expresidents Montilla31 o Maragall: 

La proposta de Catalunya s’ha fet amb sentit d’Estat i d’Espanya. 
S’ha fet per seguir estant a Espanya. […] Catalunya considera 
Espanya una nació de nacions, no és només que Catalunya té un cert 
pensament del que Espanya és.[…] Catalunya ha de posar-se al 
davant del tren d’Espanya. No hi ha altra solució. 

(Maragall 2008:271-273) 

El substitut dePasqual Maragall és José Montilla. Com afirma 
Segura, “a la vista dels resultats i de les circumstàncies, tot feia 
pensar que CiU formaria govern en minoria” (2013:220). 
Tanmateix, “no va ser així, perquè, per irritació del PSOE i d’una 
part de la militància del PSC i d’ERC, Montilla i Carod-Rovira 
decidiren reeditar el tripartit” (ibid.), malgrat que“els mateixos 
que s’havien barallat per l’Estatut varen decidir tornar a anar 
junts, ara per desplegar-lo” (Homs 2010:43). 
Havent format el nou govern català, doncs, l’Executiu desplega 
amb desídia les noves competències estatutàries (“el Govern 
espanyol no aplica l’Estatut, i el Govern de la Generalitat no el 
defensa”, Homs 2008:237). El mateix expresident Montilla 
reconeix a les seves memòries que la crisi interromp el 
desplegament estatutari: 

Es van traspassar competències, algunes d’importants, com per 
exemple rodalies i inspecció del treball, però tot plegat va anar 
quedant molt en segon pla per l’abast de la crisi econòmica. 

(Montilla, Jorba, i Foix 2013:21) 
Bosch afegeix que es va desplegant fins a la STC 31/2010: 

Els anys que varen anar de les eleccions catalanes del 2006 fins a la 
sentència varen permetre un cert desenvolupament de l’Estatut, farcit 
de dificultats per la intolerància negociadora del govern del PSOE, 

                                                
31 José Montilla diu sobre Pasqual Maragall: “Tiene una gran capacidad de 
comunicación y conexión emocional. Sin él, no tendríamos Estatut… como 
tampoco hubiésemos tenido los Juegos o tantas otras coses. Donde pone el 
ojo…” (Pernau 2010:200). 
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però amb avenços reals pel que fa a la seva aplicació. És ben cert que 
cada traspàs nou a la Generalitat era per al govern socialista com si li 
arrenquessin un queixal, però la persistència dels negociadors catalans 
va aconseguir alguns èxits. 

(Bosch 2013:57) 

Com a exemples del desplegament de competències podem 
esmentar, entre d’altres, que al gener de 2008, el govern crea 
l’Agència Tributària de Catalunya32 (d’acord amb la DF 2 de 
l’EAC). El 2009, aprova una resolució33 que estableix que els 
recursos de la Generalitat han de concordar amb la seva capacitat 
fiscal, el càlcul de les necessitats de despesa segons la població i 
l’actualització periòdica del sistema. Durant el 2010, es 
desenvolupen lleis per dotar de més competències el TSJC (es 
presenta el projecte de llei del recurs de cassació sobre el dret 
civil català i es modifiquen dos articles de la llei estatal 
d’enjudiciament criminal). 
El darrer punt de l’enumeració que hem presentat a l’inici 
d’aquest punt 3.10.1 (relatiu a les competències noves de l’EAC 
2006), el model de finançament34, és un dels aspectes clau 
(“[L’EAC] Quantificava les necessitats inversores de l’estat a 
Catalunya i la participació en la fixació del grau de solidaritat 
interterritorial”). S’estableix a la DA 3 un mecanisme que 
compensi la manca d’inversions estatals: 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. INVERSIONS EN 
INFRAESTRUCTURES  
La inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons 
de compensació interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació 
relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al 
producte interior brut de l’Estat per un període de set anys. Aquestes 
inversions poden emprar-se també per a l’alliberament de peatges o la 
construcció d’autovies alternatives. 
A aquest fi, s’ha de constituir una comissió integrada per les 
administracions estatal, autonòmica i local. 

(EAC 2006:148) 

Aquest és un dels punts primordials del nou Estatut quant a 
l’economia catalana postestatutària. Segons Bardají, es proposava 

                                                
32 Es crea per mitjà de l’Ordre ECF/496/2007 de la Generalitat de Catalunya, 
de 21 de desembre de 2007. 
33 Es crea per mitjà de la Resolució 520/VIII del Parlament de Catalunya, d’1 
d’octubre de 2009. 
34 Per a més informació sobre aquest aspecte, consulteu l’apartat 8.6.3.3. 
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corregir la inversió de l’Estat dels darrers anys (“per sota de la 
mitjana estatal per càpita”) i incrementar-la significativament. 
Preveia que durant set anys s’invertiria a Catalunya “l’equivalent 
a l’aportació catalana al PIB estatal” (Bardají 2010:202).  

Es tracta, per tant, una manera de reduir la diferència entre 
l’aportació catalana a la Hisenda estatal i el retorn d’aquests 
tributs en inversions estatals a Catalunya.  
La importància de l’addicional tercera rau en el fet que a 
Catalunya es percep un greuge històric quant a les inversions: 

Si, com demanen les cambres de comerç, l’Estat hagués invertit a 
Catalunya l’equivalent del pes del seu PIB en el conjunt estatal, 
hauria calgut que invertís uns 8.000 milions d’euros més dels que ha 
invertit en els darrers deu anys. 

(ibid. 202) 

Tot i que els pressupostos estatals d’alguns anys, com el del 2012, 
incorporen aquest concepte, ni els governs socialistes ni el govern 
popular mai no l’han executat. Resulta destacable, com a exemple 
de les dinàmiques polítiques, que quan el Partit Popular és a 
l’oposició reclama el pagament d’aquesta disposició: troba 
“indefensable, injustificable i inqualificable” (ACNc 2011) que 
no s’executi i, aleshores, reclama que “s’apliqui la disposició 
addicional tercera” (ACNb 2011), però poc temps després, al 
2012, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del 
govern popular afirma que aquesta disposició “no és un compte 
pendent amb Catalunya” (González 2012). El govern central no 
ha executat mai aquesta partida pressupostària.  

En paral·lel, durant el mateix període, el govern català fa tots els 
possibles per resoldre el trasllat dels anomenats papers de 
Salamanca, és a dir, “una part dels documents que els franquistes 
van espoliar a la fi de la Guerra Civil de 1936-39” (Comissió de la 
Dignitat 2008).  
La qüestió de la memòria històrica és un afer important de la 
política catalana que regula l’article 54 de l’EAC 2006. L’any 
2008 (mitjançant el Decret 145/2008, de 15 de juliol), derivat 
d’aquest article estatutari, s’aproven els estatuts i es constitueix el 
Memorial Democràtic (“una institució pública que té per finalitat 
la recuperació, commemoració i foment de la memòria 
democràtica durant el període entre 1931 i 1980”) (ibid.). 
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Durant el govern de Zapatero, s’aprova la Llei 21/2005, de 17 de 
novembre, que regula la restitució a la Generalitat de Catalunya 
dels documents confiscats i crea el Centre Documental de la 
Memòria Històrica. Als primers mesos de 2006 tornen a 
Catalunya els documents i, segons la web de la Comissió per la 
Dignitat, es declara que “abans del 2007, és d’esperar que retornin 
de Salamanca la resta de documents privats que actualment 
s’estan classificant” (ibid.).  
Durant les legislatures posteriors, però, els governs de l’Estat, del 
PSOE (fins al 2011), i l’actual del Partit Popular (encara més 
intransigent que els anteriors) ignoren la legislació vigent i n’està 
endarrerint l’execució. 

Ernest Benach assegurava que aquesta restitució era un gest 
simbòlic important de l’Estat envers Catalunya: 

En el terreny simbòlic, l’actual Govern de l’Estat ha fet algunes 
passes, com la dels mal anomenats «papers de Salamanca» –que es 
podrien anomenar directament «els arxius de la dignitat»–, tot i les 
alarmades invocacions centralistes, quan de fet allò alarmant era 
haver d’esperar trenta anys després de la mort del dictador perquè es 
retornessin als legítims propietaris els documents que eren botí de 
guerra. Un gest imprescindible, positiu, però insuficient per a fer 
entendre que la convivència en un estat no es pot sostenir per més 
temps sobre el resultat de guerres pretèrites. Un gest de dignitat.  
Els gestos simbòlics són positius, i n’esperem més, però és urgent 
també fer gestos, transformacions, de caràcter econòmic, productiu, 
en inversió, en infraestructures.  

(Benach 2006:18-19) 

El ministre d’Educació i Cultura, José Ignacio Wert, es 
compromet a mitjan abril de 2013 “a tornar «abans del 30 de juny 
[de 2013]» tots els documents de l’Arxiu de Salamanca” (Faus 
2013). El 2 de juliol el govern català denuncia l’Estat davant 
l’UNESCO per “cridar l’atenció d’Europa sobre un fet que també 
vulnera els tractats internacionals sobre restitució de patrimoni 
artístic i documental requisat durant conflictes bèl·lics” (ACN 
2013)35. 

                                                
35 En el moment de redactar aquesta tesi, el conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, presenta al gener de 2015 un recurs contenciós administratiu a 
l’Audiència Nacional contra el Ministeri de Cultura perquè encara no s’han 
retornat els documents pactats. 
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Malgrat que durant el govern de Zapatero (2004–2011), hi ha una 
forta “intolerància negociadora del govern del PSOE”, sí que hi 
ha “avenços reals pel que fa a la seva aplicació” (Bosch 2013:57).  
D’una banda, són remarcables frases com la de l’expresident 
Zapatero a Barcelona, pronunciada el 13 de novembre de 2003 
(González 2015:14): “Apoyaré el Estatut que apruebe el 
Parlament”36. Tanmateix, dinàmiques partidistes el fan canviar 
d’opinió ràpid i, amb motiu del Dia de la Hispanitat, Zapatero “va 
fer unes declaracions poc afortunades en afirmar que, després de 
passar pel Congrés, l’Estatut sortiria «más limpio que una 
patena»” (Segura 2013:196).  
Els GP catalans amb representació a Madrid endeguen les 
negociacions amb el govern socialista per “arribar a un acord en 
els temes fonamentals abans no comencés la tramitació oficial del 
text a la Comissió Constitucional del Congrés” (Bosch 2013:32).  
Aquestes negociacions tenen un moment culminant el dia 21 de 
gener: 

L’acord del cap de setmana del 21 i 22 de gener de 2006 entre el 
president espanyol Rodríguez Zapatero i el cap de l’oposició catalana, 
Artur Mas. […] Zapatero i Mas pactaven a la Moncloa els dos temes 
pendents, reconeixement de Catalunya com a nació37 al Preàmbul de 
l’Estatut i alguns aspectes del sistema de finançament. 

(ibid. 34-35) 

Cal recordar les paraules de l’aleshores president de la Comissió 
Constitucional del Congrés dels Diputats, Alfonso Guerra i la 
seva voluntat de passar-hi el ribot: 

[Alfonso Guerra] va tenir durant tot el procés una actitud de fermesa 
en la direcció dels debats, fet que va afavorir la delegació catalana a 
l’hora de poder exposar els nostres arguments, però negativa davant 
els continguts principals de l’Estatut. Una actitud de recel i 
confrontació que va culminar en la seva negativa a aplaudir el dia que 
el Ple del Congrés va aprovar el text estatutari abans d’enviar-lo al 
Senat. 

(ibid. 37) 

                                                
36 Segons Juliana, aquesta és “una afirmación que le perseguirá toda su vida” 
(Juliana 2012:113). 
37 Vegeu l’anàlisi del grup de formes relacionades amb nació de l’apartat 
8.6.3.3, ja que aquest és un aspecte controvertidíssim de la reforma. 
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La successió de fets demostra, doncs, que els incompliments 
també són freqüents durant la legislatura de Zapatero, tot i la 
pretesa sintonia entre els governs socialistes català i espanyol. 
Francesc Homs assegura que “el balanç global és més que magre, 
i la lletra menuda dels acords, desesperant” (Homs 2008:239). Per 
tant, el balanç final del desplegament competencial és: 

Dels 16 traspassos abordats pel tripartit a les quatre Comissions 
bilaterals celebrades entre el febrer del 2007 i el gener del 2008, cinc 
són clarament incomplets –tot i que el govern els ha donat per bons–, 
nou estan pendents –alguns d’ells amb interrogants molt seriosos–, i 
només dos sobre matèries realment poc rellevants es podrien 
considerar correctes. 

(ibid. 243) 

Aquests acords empitjoren amb les eleccions catalanes del 2010 i 
les espanyoles del 2011, que guanya el Partit Popular amb majoria 
absoluta (obté 187 dels 350 escons del Congrés). El diputat català 
Jaume Bosch rebla: 

El PP es tanca en banda, reforçat per la sentència del Tribunal 
Constitucional, i inicia una etapa de recentralització radical de la 
política espanyola, sota el pretext sovint manipulat de la crisi 
econòmica. 

(Bosch 2013:58) 

Amb el Partit Popular al govern espanyol, doncs, les 
negociacionsper desplegar les competències es tensen. En 
paral·lel, altres CA (com València o Andalusia) endeguen altres 
reformes d’estatuts, però aquests no pateixen tants atacs:  

Josep Piqué en una sessió pública de la Comissió es va mostrar en 
contra i va ridiculitzar el redactat d’un article de l’Estatut català (el 
que feia referència a una bona Administració) desconeixent que era 
exactament igual que un article de l’Estatut valencià votat feia poc pel 
mateix PP. La diferència de tracte era evident: el PP s’oposava a 
l’Estatut català no pel seu contingut, sinó perquè era català. 

(ibid. 38) 

 
3.10.2. La STC 31/2010 
Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, amb noranta-vuit 
diputats del PP, presenta el 31 de juliol de 2006, “recurs 
d’inconstitucionalitat contra la majoria d’articles del nou Estatut, 
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inclosos alguns als quals el PP català havia donat suport el 30 de 
setembre de 2005 al Parlament de Catalunya” (Bosch 2013:44).  

El partit rebutja “pràcticament la meitat dels articles” i el recurs 
“era exclusivament dirigit contra el text català, en contrast amb 
alguns articles de contingut i redactat gairebé idèntics d’estatuts 
d’altres comunitats autònomes aprovats el mateix any però que no 
foren recorreguts” (Enciclopèdia Catalana 2015). 
A més dels diputats populars, institucions com el Defensor del 
Pueblo o governs autonòmics (de Múrcia, el País Valencià o les 
Illes Balears, entre altres), presenten recurs d’inconstitucionalitat 
contra l’EAC 2006. En total “contra l’Estatut hi ha plantejats set 
recursos d’inconstitucionalitat” (Homs 2008:205) per part “de qui 
ha utilitzat Catalunya simplement com a eina de combat polític i 
desgast de l’adversari” (ibid. 207). 

El més greu és el del Defensor del Pueblo, segons alguns autors: 
Aquest és el recurs més preocupant i més greu de cara a l’autogovern 
de Catalunya i, també, la mostra més evident que hi ha de la 
utilització partidista i interessada de les institucions de l’Estat 
espanyol. D’entrada perquè no és clar que el Defensor del Pueblo 
estigui institucionalment habilitat per formular aquest recurs que ha 
presentat. Després, perquè aquest recurs ataca els elements essencials 
de l’Estatut sense les contradiccions internes que té el recurs del PP. 

(ibid. 211) 

L’actual conseller de Presidència, Francesc Homs, sosté que és 
molt més greu perquè al darrere, en realitat, hi ha José Montilla: 

No és casual que, tal i com es pot comprovar, els articles que el 
senyor Montilla no va poder eliminar amb les seves esmenes siguin 
els mateixos que ha recorregut el Defensor del Pueblo; els mateixos 
que no consten a l’Estatut d’Andalusia; els mateixos que l’advocat de 
l’Estat defensa deslleialment; i els mateixos que el govern espanyol 
no aplica i el govern tripartit no defensa. 

(ibid. 2008:229) 

 

El Tribunal Constitucional es defineix de la manera següent: 
Organisme col·legiat creat per llei orgànica el 1979 que, amb 
jurisdicció sobre tot el territori espanyol, té competència exclusiva per 
a conèixer dels recursos d’inconstitucionalitat contra lleis i normes 
jurídiques amb rang o categoria de llei, dels d’empara per violació de 
drets i llibertats fonamentals i dels conflictes de competència entre 
l’Estat i les comunitats autònomes. 
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(Enciclopèdia Catalana 2015) 

Aquesta institució té com a objectiu la “defensa dels drets i 
llibertats fonamentals” (Brunet 2014:28) que reconeix la CE; en 
paraules de Remotti Carbonell, se l’hade considerar intèrpret 
suprem de la Constitució (2011:41). A més, des que s’establí, ha 
contribuït a crear un marc jurídic de garantia d’aquests drets: 

El més rellevant de la seva tasca al llarg dels seus 34 anys 
d’existència ha estat la generació d’una jurisprudència constitucional 
que ha assentat una nova cultura de respecte als drets i llibertats 
fonamentals. 

(Brunet 2014:28) 

El seu funcionament i atribucions s’estableixen a la CE: 
Es compon de dotze membres nomenats pel rei, dels quals, quatre a 
proposició del Congrés, per majoria de les tres cinquenes parts dels 
seus membres, quatre a proposició del Senat, amb idèntica majoria, 
dos a proposició del Govern, i dos a proposició del Consell General 
del Poder Judicial. 

(PC 2013:63) 

Els diputats i institucions que interposen el recurs contra l’EAC 
2006 el basen en el fet que: 

[L’EAC] aplicava el terme nació a Catalunya, imposava el català, 
establia una sèrie de drets i deures que restringien les llibertats dels 
ciutadans de Catalunya i els diferenciaven de la resta dels espanyols, i 
qüestionava la unitat d’Espanya amb la fixació d’un poder judicial 
autònom, un repartiment de competències contrari a la Constitució i 
l’establiment d’una relació de bilateralitat entre Espanya i Catalunya, 
a més d’un sistema de finançament i unes atribucions en relacions 
internacionals inadmissibles. 

(Segura 2013:217-218) 

Després de gairebé quatre anys de tramitació, el 28 de juny de 
2010 aquest òrgan fa pública part de la sentència 31/2010 (en 
endavant, STC 31/2010) sobre la constitucionalitat de l’Estatut en 
resposta al recurs del PP. Segons Brunet (2014:28) o Albertí, es 
dicta en un moment excepcional: 

S’ha dictat en un context extraordinàriament conflictiu, enmig d’un 
enorme debat polític i jurídic, en ocasions molt tens, en el centre del 
qual es trobaven el nou Estatut de Catalunya i les novetats que 
representava respecte de l’Estat autonòmic tal com s’havia configurat 
fins al moment. 

 (RCDP 2010:12) 
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El clima de treball al TC durant “els quatre anys i mig que va 
durar el debat sobre l’Estatut, enmig de fortíssimes pressions 
polítiques” (Brunet 2014:28) és complex. Cardús assegura que 
triga a consensuar-se per la seva transcendència doctrinal: 

Que el Tribunal Constitucional faci tres anys que delibera sobre el 
nostre nou Estatut, discutint punts i comes, i fins i tot els espais en 
blanc, demostra que a Espanya sí que es dóna importància als termes 
amb què s’anomenen les coses. Uns termes que, ho saben a la 
perfecció, al final determinaran la manera com els catalans ens 
pensem a nosaltres mateixos i que, fatalment, esdevindran les reixes i 
els grillons mentals on quedarem atrapats. 

(Cardús 2010:118) 

La STC 31/2010 declara inconstitucional parts de l’EAC 2006: 
La sentència declarava anticonstitucional l’article 97 referit al Consell 
de Justícia de Catalunya, parcialment anticonstitucionals tretze 
articles més i reinterpretava encara vint-i-quatre articles i tres 
disposicions addicionals; mantenia la menció de Catalunya com a 
nació en el preàmbul, però sense valor legislatiu. 

(Segura 2013:31) 

Quant a aquest valor interpretatiu, la jurista Teresa Freixes afirma 
que és poc desitjable: 

Ciertamente, las sentencias interpretativas, que indican el sentido 
jurídico que hay que dar a una norma, son poco deseables. […] Los 
efectos de estas sentencias, lejos de resultar claros e inmediatos, 
resultan difíciles a veces de prever, puesto que dependen del grado de 
concreción de las interpretaciones que haya efectuado el Tribunal yde 
la forma en que éstas sean a su vez aplicadas por sus destinatarios, lo 
cual puede provocar un aumento considerable y poco deseable de la 
conflictividad constitucional. 

(Remotti 2011:25) 

De fet, Eugeni Gay Montalvo, un dels magistrats que s’encarrega 
de pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l’EAC 2006, fa 
constar al seu vot particular el fet que sigui la primera vegada que 
el TC inclou a una sentència sobre la constitucionalitat d’una llei 
una referència al preàmbul: 

Mi discrepancia se refiere a la incorrecta inclusión del contenido del 
apartado primero del fallo de la Sentencia, que afirma que las 
referencias del preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña a 
«Cataluña como nación» y a «la realidad nacional de Cataluña» 
carecen de «eficacia jurídica interpretativa». 
Dado que nos hallamos ante la primera ocasión en que una Sentencia 
de nuestro Tribunal incluye en su fallo una referencia al preámbulo de 
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una ley, creo obligado exponer mi parecer a este respecto, lo que haré 
atendiendo a la doctrina que durante estos años hemos elaborado. 
Ciertamente hemos dicho que los preámbulos forman parte integrante 
de los textos legales, de modo que no son algo ajeno a la disposición 
normativa, pero no por ello poseen en sí mismos valor normativo. 

(STC 31/2010:452) 

Segons Enoch Albertí, el TC fa una lectura interessada de l’EAC 
2006, tot ignorant el fet que és legislació estatal: 

El TC actua com si la Constitució fos l’única norma que, en el 
sistema autonòmic espanyol, delimités les competències entre l’Estat i 
les comunitats autònomes, i com si desconegués el paper que tenen 
els estatuts d’autonomia (que són normes estatals) en la delimitació 
de les competències entre l’Estat i les comunitats i, en tot cas, privant-
los de qualsevol valor en aquest sentit. 

(RCDP 2010:20) 

La STC 31/2010 desvirtua, segons aquest autor, l’essència 
mateixa de l’Estat de les autonomies: 

Ha devaluat el significat i la funció dels estatuts d’autonomia (el 
català, però s’entén que és una doctrina aplicable a tots), amb la qual 
cosa ha deixat pràcticament sense sentit una de les peces essencials 
sobre les quals es construeix l’Estat autonòmic espanyol. 

(RCDP 2010:20) 

José Montilla, considera que la sentència marca l’inici de la 
desconfiança institucional entre l’Estat i la Generalitat: 

La sentència del Tribunal Constitucional produeix un resultat 
ambivalent: per una banda, podem dir que no afecta les parets mestres 
del nostre autogovern, però, per l’altra, condicionaments seriosament 
les possibilitats d’engrandir-lo. Denota i deixa sembrat un pòsit de 
desconfiança en les relacions entre les institucions de la Generalitat i 
les institucions centrals de l’Estat que serà difícil i costós superar. Al 
final em referiré de nou a aquesta qüestió de la confiança. 

(RAP 2010:15) 

Bosch afegeix que la STC 31/2010 parteix d’una interpretació 
centralista de la CE: 

Tot i declarar explícitament inconstitucionals pocs articles, es carrega, 
tant pel caràcter fonamental dels punts afectats com per la 
interpretació centralista que fa de la major part del text, els objectius 
principals que havien motivat l’elaboració del nou Estatut. 

(Bosch 2013:48) 
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Joan Ridao considera, tanmateix, que l’impacte de la STC 
31/2010 és important, ja que “impugnava in extenso (136 articles 
i disposicions) la reforma d’un estatut d’autonomia” (2012:23). 
És, en paraules de Segura, “una càrrega de profunditat contra 
l’Estatut, no tant des de la vessant jurídica com política” (Segura 
2013:238) que marca un punt d’inflexió: suposa un “abans i un 
després respecte a l’evolució de l’autogovern a Catalunya al si de 
l’Estat espanyol” (Homs 2010:49). 

Carles Viver i Pi-Sunyer discrepa “radicalment de bona part de la 
fonamentació jurídica [de la STC 31/2010], del to emprat, de la 
prevenció política que traspua i del desconeixement de la realitat 
catalana (de la lingüística38 entre d’altres)” (Viver i Pi-Sunyer 
2010:62). Afegeix, a més, la STC 31/2010 “desactiva 
pràcticament totes les novetats que l’Estatut pretenia introduir en 
l’àmbit de la regulació de les competències” (ibid. 62). José 
Montilla, constata que és la primera vegada en democràcia “que 
una norma sotmesa a referèndum era objecte després d’una 
sentència del Tribunal Constitucional” (Montilla, Jorba, i Foix 
2013:158). 
L’expresident José Montilla afirma que la STC 31/2010 provoca 
“més desafecció, més desconfiança, més rebuig fins i tot cap a 
Espanya” (Montilla, Jorba, i Foix 2013:158) i, segons Homs, 
“deixa molt tocada l’entesa en el marc de la Constitució” 
(2010:49). 

Els sectors conservadors espanyols, tanmateix, en fan una lectura 
molt diferent. Segons López Medel (2010:379), s’aconsegueix 
fusionar les aspiracions catalanes amb la unitat d’Espanya: 

Dadas sus circunstancias, eventos, antecedentes y vicisitudes, puede 
calificarse de «voluntariosa» y aun «razonable», con tendencia al 
equilibrio entre la Unidad de España, y los sentimientos de identidad 
o interés ideológicos o financieros de los catalanes.  

(López Medel 2010:379) 

                                                
38 La qüestió lingüística era –i continua sent– un dels aspectes més 
controvertits i que més tensions han provocat entre la Generalitat i l’Estat 
central. Sobretot quant a l’aplicació de la llei de política lingüística i, sobretot, 
amb el sistema d’immersió de l’escola catalana. Per a un retrat exhaustiu sobre 
aquest àmbit, consulteu Llamas-Gómez (2012). 
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Antoni Segura assegura que aquella data “fou el dia de la ruptura 
sentimental amb Espanya, el dia en què [molts catalans] es 
convenceren que Catalunya i els ciutadans de Catalunya no tenien 
cabuda a Espanya” (Segura 2013:32). Ho justifica així: 

La sentència del TC fou un final de trajecte i per a molts ciutadans 
suposà el salt de l’autonomisme a l’independentisme, sense passar pel 
nacionalisme. La nova fornada d’independentistes no responia tant a 
factors identitaris –llengua, cultura, trets diferencials– com de 
deslleialtat i fallida de l’Estat, d’engany davant les aspiracions a 
l’autogovern que un Estatut mutilat no podia satisfer. 

(Segura 2013:241) 

Felipe González ho narra des d’una perspectiva espanyola: 
Es fácil pensar desde el sentimiento catalán que la sentencia es contra 
Cataluña. Pero, como ya dije en su día, lo más inadecuado de la 
sentencia no eran los escasos artículos suprimidos, sino un 
desafortunado juicio político sobre la percepción mayoritaria que 
Cataluña tiene sobre su propia identidad. La aceptación de la 
singularidad de Cataluña, con sus hechos diferenciales y las 
correspondientes competencias derivadas de ellos, no hubiera exigido 
necesariamente una reforma de la Constitución. Sin embargo, como 
ocurrió lo que ocurrió con el Constitucional, es probable que la salida 
de una reforma constitucional que recoja, la singularidad sea ahora 
necesaria. 

(Romero, i Gutiérrez 2013b) 

La STC 31/2010,doncs, endega una nova etapa política en les 
relacions Catalunya−Espanya: 

S’ha imposat una línia de pensament constitucional, una determinada 
concepció de l’Estat autonòmic, sobre una altra que, fins ara, creia 
que també podia estar emparada en la Constitució. Potser sí que, en 
algun moment, les dues concepcions havien d’enfrontar-se i dirimir la 
seva supremacia. El fet, crec, és que aquesta confrontació ja s’ha 
produït, en aquest episodi jurisdiccional, i que una concepció s’ha 
imposat sobre l’altra.  

(RCDP 2010:22) 

Segons Jaume Bosch, la STC 31/2010 suposa “un cop molt fort 
per als sentiments de bona part de la ciutadania, va trencar el 
pacte constitucional i va obrir una nova etapa de futur incert” 
(2013:13). Homs assevera que “és una sentència contra 
Catalunya”, ja que “nega allò que democràticament i pels 
conductes legalment establerts el poble de Catalunya va decidir”: 

Una sentència fruit de la recerca d’un consens que no té res a veure 
amb el debat jurídic o constitucional, sinó que, compartint la mateixa 
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idea d’impedir el desenvolupament futur de l’autogovern de 
Catalunya, només buscava un equilibri entre dues maneres d’actuar: 
la voluntat de fer notòria la retallada per part de la dreta espanyola 
encapçalada pel PP, i la perversa idea de simplement fixar una 
interpretació que neutralitzés els guanys de l’Estatut, impulsada pel 
PSOE. 

(Homs 2010:80) 

L’expresident José Luís Rodríguez Zapatero afirma al 2014 que, 
en efecte, aquella sentència desnaturalitza el text estatutari: 

“Debemos ir a algo deseable y posible, que exigirá paciencia, tiempo 
y diálogo y que madure algunas circunstancias. Una reforma concreta 
y singular de la Constitución. Una disposición adicional con la que el 
pueblo de Catalunya recupere lo que entendió que perdió con la 
sentencia del Constitucional”, ha sostenido. “Si queremos una vía de 
recuperación federal, habrá que recuperar lo que el pueblo de 
Catalunya expresó en un referéndum de ratificación de un texto, de 
un programa concreto articulado, que es, en mi opinión, cuando son 
útiles las consultas en democracia”, ha añadido. 

(EFE 2014) 

 
3.10.3. 10-J: Som una nació. Nosaltres decidim 
Una setmana i escaig després que es fes pública la sentència, 
Òmnium Cultural39 convoca per al 10 de juliol de 2010 una 
manifestació amb l’eslògan “Som una nació. Nosaltres decidim”, 
en al·lusió directa a la part que declara que el terme nació al 
Preàmbul de l’EAC no té valor legislatiu.  

El text complet de la sentència es fa públic el 9 de juliol de 2010: 
Que el Constitucional publicàs, precisament ahir, poques hores abans 
de la manifestació, la sentència completa hi ha qui ho ha interpretat 
com un gest de prepotència. És molt pitjor. És el gest d’un esclavista 
que menysprea la reacció de l’esclau perquè la creu impossible.  

(Partal 2013:35) 

                                                
39 Òmnium Cultural és, segons l’Enciclopèdia Catalana, una “entitat cívica i 
cultural d’àmbit circumscrit a Catalunya, fundada a Barcelona el 1961 per Joan 
B. Cendrós, Lluís Carulla, Fèlix Millet, Pau Riera i Sala i Joan Vallvé i Creus, 
dedicada a la promoció i la recuperació de la llengua i la cultura catalanes”.  
Per a més informació sobre la història, l’evolució i el rol social –present i pas-
sat–d’aquesta entitat, es recomana la lectura de: Òmnium Cultural. Òmnium 
Cultural: mig segle fent país. Barcelona: Òmnium Cultural, 2011. 
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Aquella és, segons Antoni Segura, una “manifestació 
d’empipament” (Segura 2013:257), en què “el poble català va 
mostrar al món que no acceptava que es retallés allò que havia 
decidit democràticament” (Bosch 2013:49). Zapatero també 
reconeix, anys després, el rol desencadenant de la STC 31/2010: 

El momento en que se produce el inicio del desbordamiento es la 
sentencia del Constitucional, inequívocamente. Lo he vivido en mi 
piel de una manera tan intensa que no tengo ninguna duda, y que 
nadie la tenga. La sentencia ha sido fundamental. […] 
Simplemente diré que una sentencia con algunos matices, algo 
distinta, seguramente no hubiera originado la situación de tanto 
enfado que hubo en Cataluña. Y hay un problema de fondo: sería 
importante reformar el hecho de que un Estatuto votado por los 
ciudadanos pueda ser luego modificado por el Tribunal 
Constitucional. 

(Romero, i Gutiérrez 2013a)  

Així doncs, la STC 31/2010 segella “la ruptura del pacte 
constitucional del 1978 […] i va culminar un procés polític de 
regressió cap al centralisme” (Bosch 2013:47).  
A més, apareix en un moment en què els efectes de la crisi 
econòmica són cada cop més palesos. Per això canvia l’agenda 
política espanyola: 

En aquesta situació de creixents dificultats econòmiques, i trencat el 
vincle sentimental amb Espanya, la qüestió del dèficit fiscal i el debat 
sobre la independència i el dret a decidir substituïen el tema de 
l’encaix de Catalunya amb Espanya. 

(Segura 2013:242) 

Des d’aleshores fins al moment de redacció d’aquesta tesi, segons 
els periodistes Marc Colomer i Òscar Gelis, ha estat “una dècada 
que ha capgirat el país” (Colomer, i Gelis 2013). 
El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) constata com el sentiment 
nacionalista català ha incrementat significativament: 

 Comunitat  
autònoma 

Estat dins una  
Espanya federal 

Estat  
independent 

Regió  
espanyola 

2005 40,8 31,3 13,6 7 
2013 22,8 21,2 47 4,6 

Taula 10. Resultats CEO sobre la preferència dels catalans quant al model 
de relació amb Espanya (2005-2013) 

Els catalans han canviat llur preferències quant al model desitjat 
de relació amb Espanya. S’ha passat d’una situació en què el 2005 
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la majoria de la població (40,8%) preferia que Catalunya fos, bé 
una comunitat autònoma espanyola, bé un Estat dins una Espanya 
federal (31,3%), a ser ara la independència l’opció preferida 
(47%).  

Segons Oriol Illa, el moviment independentista evoluciona cap a 
la seva concepció actual a principis dels anys noranta: 

L’independentisme, fins el 1992, era d’arrel bàsicament identitària 
[…] i, sobretot arran de la greu crisi econòmica de 1993, aquest 
discurs comença a canviar i es vincula, per primera vegada, la qüestió 
econòmica amb la independència. 

(Illa 2010:87) 

Cardús diu que l’independentisme es veia com “un suflé inofensiu 
que només calia esperar que es desinflés” (Cardús 2010:5). 
Segons Partal, però, “la crescuda de l’independentisme sociològic 
i polític és evident i apareix ben reflectida en les enquestes” 
(Partal 2013:44). 

En aquell moment, segons Segura (2013:249), només la població 
es preocupa sobretot per les qüestions econòmiques i només una 
petita part es preocupa per les qüestions identitàries: 

Una majoria de ciutadans estava decididament a favor del dret a 
decidir i, probablement, una gran part d’aquesta ciutadania era 
partidària de la independència. Però, alhora, també hi havia una 
majoria que exigia als partits polítics una resposta a la crisi que no 
castigués els més febles i sí als responsables del daltabaix econòmic. 

(ibid. 253) 

Per a Salvador Cardús, l’opció independentista en aquest període 
es configura com l’única sortida possible: 

Des de la segona meitat del 2006, tot ha canviat molt i molt 
ràpidament. La independència de Catalunya ha començat a ser vista 
per molts catalans com la sortida més raonable –si no l’única sortida 
possible– davant de l’atzucac al qual ens ha abocat el procés de 
reforma estatutària. 

(Cardús 2010:5) 

Aquest moviment ara s’ha transformat en el que Borja de Riquer 
ha anomenat un “sobiranisme pràctic” (Verdú 2014). 
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3.10.4. Retrat de la política catalana (període 2010-
2015) 
En aquest context tenen lloc eleccions autonòmiques a Catalunya 
el 28 de novembre de 2010. Se celebren en un moment de forta 
recentralització autonòmica. Durant la campanya electoral, el dret 
a decidir40 esdevé el tema principal de debat: 

La centralitat política girava ara entorn del dret a decidir –el pacte 
fiscal no aixecava grans expectatives– i d’una crisi que estava 
laminant les classes populars i mitjanes, mentre les polítiques 
d’austeritat i les retallades […] malbarataven l’estat del benestar. 

(Segura 2013:249) 
El resultat de les eleccions és el següent: 
 CiU PSC-

CpC 
PPC ICV-EUiA ERC SI C’s 

Barcelona 35 18 12 8 6 3 3 
Girona 9 3 1 1 2 1 0 
Lleida 9 3 2 0 1 0 0 
Tarragona 9 4 3 1 1 0 0 
Totals (2010) 
(Totals 2006) 

62 
(48) 

28 
(37) 

18 
(14) 

10 
(12) 

10 
(21) 

4 
 

3 
(3) 

Taula 11. Comparació d’escons de la VIII Legislatura i la IX Legislatura 

CiU guanya les eleccions amb 62 escons. Si els comparem amb 
els resultats de les darreres eleccions, CiU guanya 14 escons; el 
PSC i ERC reculen (en 9 i 11 escons); ICV-EUiA i el PPC 
augmenten llur presència (2 els ecologistes i 4 els populars); C’s 
es manté igual (3 escons) i apareix un nou actor polític: Solidaritat 
Catalana per la Independència (SI).  
La majoria del Parlament és partidària, doncs, de consultar la 
població sobre el futur polític de Catalunya: 

Els resultats de les eleccions del 25 de novembre establiren un 
Parlament amb gairebé un 80% de diputats favorables a dur a terme 
la consulta, la qual cosa difícilment es podia ignorar. 

(Segura 2013:308) 
Després de les eleccions, CiU torna a Presidència: Artur Mas, el 
candidat convergent, és el diputat proposat a presidir-la. Al 
discurs d’investidura, pronunciat el 20 de desembre, es fa ressò de 

                                                
40 Per a més informació sobre el dret a decidir, consulteu DGRI (2014). 
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les aspiracions independentistes del poble català i comença a 
modular el discurs oficial del seu partit: 

Catalunya ha d’entendre que Espanya vol seguir sent una sola nació 
amb un sol Estat. I no sembla que res la faci canviar d’aquest 
propòsit. Hi té el seu dret i s’ha d’assumir. Tanmateix Espanya també 
ha d’entendre que Catalunya i el poble català no defalliran, com no ho 
han fet al llarg de la història, en la defensa del seu autogovern i les 
seves llibertats. Ens cal, per tant, forjar el nostre propi camí de futur, 
ens cal canviar i començar un nou camí. 
Val a dir que el nou camí ja el va marcar el poble de Catalunya en la 
manifestació del 10 de juliol amb el lema “Som una Nació, nosaltres 
decidim”. 

(Mas 2011:33) 

Segons Mas, aquest nou camí “el va marcar el poble de 
Catalunya” (ibid.33). Segura afirma que “era la ciutadania qui 
havia fet el seu full de ruta del dret a decidir i qui marcava el 
camí” (Segura 2013:248).  

Durant aquella legislatura41 (de dos anys), la societat civil 
s’organitza per traçar un full de ruta i se celebren consultes 
populars que mobilitzen col·lectius favorables al dret a decidir: 

[…] l’independentisme sociològic va prenent cos entre la societat 
civil […]. No hi ha cap moviment cívic més potent a Catalunya que 
no sigui el sobiranista, vehiculat a través del renovat Òmnium 
Cultural primer, i després per mitjà de l’ANC, que aconseguirà ser un 
veritable moviment de masses. 

(Martí 2013:86) 

A l’esfera política, aquest moviment el vehicula, sobretot, la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP):  

Fent treball de base i a comarques, continuava la feina discreta de les 
CUP, que eren el nexe entre l’organització assembleària, les 
denúncies de la brutalitat social amb què s’encarava la crisi, les 
actituds antisistema i la fèrria defensa de la independència dels Països 
Catalans. 

(Segura 2013:257) 

El ple del consistori de l’Ajuntament d’Arenys de Munt aprova 
una moció el 4 de juny de 2009,amb què s’organitza la primera 
consulta popular per preguntar sobre el futur polític de Catalunya: 

                                                
41 Per ampliar la informació sobre aquest període, consulteu Bosch 2010 (90-
94) i Segura 2013 (245-256). 
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Una consulta popular en aquest municipi el 13 de setembre de 2009 
en la qual es plantejava als ciutadans empadronats en aquesta vila la 
pregunta: «Està d’acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, 
independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?». 

(Enciclopèdia Catalana 2015) 

Aquesta mobilització explica l’èxit de la manifestació de la Diada 
del 2012. Segons Segura, “mai no s’havia vist tanta gent 
reclamant, i d’una manera tan convençuda, allò que creien que 
tenien dret a exigir” (Segura 2013:258). Hi assisteixen “entre 
600.000 i dos milions de participants, segons les fonts, i tingué un 
fort ressò, tant internacional com a l’Estat espanyol” 
(Enciclopèdia Catalana 2015). 
Per a Partal, Barcelona s’omple de manifestants i entra en una 
nova via sense retorn (2013:17). Segura afirma: 

No fou del tot una sorpresa el que succeí la Diada del 2012, quan en 
resposta a la crida feta per l’ANC tingué lloc la manifestació més 
multitudinària que s’ha viscut mai a Barcelona sota el lema finalment 
acordat de «Catalunya, nou estat d’Europa». […] Fou una 
manifestació en positiu, festiva, familiar i transversal. 

(Segura 2013:257) 

La manifestació té un impacte directe en l’acció política del 
Govern. Artur Mas es reuneix amb el cap del gabinet espanyol, 
Mariano Rajoy, nou dies després per negociar un millor 
finançament. Tanmateix, segons Segura, “el no de Rajoy al pacte 
fiscal en la seva reunió amb Mas tancava les portes definitivament 
a qualsevol negociació en aquest sentit” (2013:258): 

La multitudinària manifestació de la Diada Nacional canvia el full de 
ruta del president Mas, que havia expressat en privat la intenció de 
deixar la porta oberta a la negociació amb Madrid fins al juny del 
2013. La reunió de Rajoy i Mas a la Moncloa, el 20 de setembre, una 
setmana després de la mobilització de la Diada, acaba sense acord i el 
president Mas constata la impossibilitat de mantenir oberta la 
possibilitat de negociació. 

(Bosch 2013:60) 

Per això, el 25 de setembre de 2012, “el president de la 
Generalitat anuncia la dissolució del Parlament i la convocatòria 
d’eleccions per al 25 de novembre del 2012” (Segura 2013:259). 
La manifestació culmina una fase i n’endega una de nova. Segons 
Mas, “hi ha un abans i un després de l’Onze de Setembre”. 
Justifica la convocatòria d’eleccions anticipades adduint que “en 
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moments excepcionals calen decisions excepcionals”, ja que “la 
veu del carrer, en ser massiva i potent, s’ha de traslladar a les 
urnes” (El Punt-Avui 2012).  
Bosch interpreta les eleccions com un moviment tàctic de CiU: 

No havia dirigit cap dels moments destacats del darrer segle del 
catalanisme, ni l’Estatut del 1932, per raons òbvies, ni els Estatuts del 
1979 i del 2006, que havien estat aprovats sota predomini polític de 
les esquerres. 

(Bosch 2013:62) 

El resultat dels comicis és el següent: 
 CiU PSC-

CpC 
PPC ICV-EUiA ERC C’s CUP-

EA 
Barcelona 26 14 12 12 10 8 3 
Girona 9 2 2 3 1 0 0 
Lleida 8 1 2 3 1 0 0 
Tarragona 7 3 3 3 1 1 0 
Total (2012) 
(Total 2010) 

50 
(62) 

20 
(28) 

19 
(18) 

21 
(10) 

13 
(10) 

9 
(4) 

3 
 

Taula 12. Comparació d’escons de la IX Legislatura i la X Legislatura 

D’una banda, dues forces en surten debilitades: el PSC-CpC i 
CiU, que perden 8 i 12 escons, respectivament. De l’altra, ERC, 
C’s i, sobretot, ICV-EUiA incrementen la seva presència: 
guanyen, respectivament, 3, 5 i 11 escons. Desapareix un dels 
partits presents a l’hemicicle durant la IX legislatura (SI), que és 
reemplaçat per la Candidatura d’Unitat Popular–Esquerra 
Alternativa (CUP-EA). 
Bosch afirma que “els resultats del 25 de novembre són una 
galleda d’aigua freda per a les expectatives de CiU” (Bosch 
2013:63). Aquesta derrota s’atribueix a les retallades de l’executiu 
convergent (2013:261). CiU, doncs, no obté “la majoria absoluta 
o «majoria extraordinària» sol·licitada per Mas en forma de 
plebiscit” (Bosch 2013:64). 
Artur Mas negocia formar una coalició de govern amb Oriol 
Junqueras (presidenciable d’ERC). El 15 de desembre segellen 
l’Acord per a la transició nacional i per garantir l’estabilitat 
parlamentària del Govern de Catalunya, el qual es proposa 
“donar la veu als ciutadans mitjançant una consulta, i en la 
voluntat de situar Catalunya com un nou Estat d’Europa” (CiU-
ERC 2012:1). 
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El Govern resultant està encapçalat per CiU i ERC, tot i que els 
republicans prefereixen mantenir-se’n fora i assumir el paper de 
cap de l’oposició. El president Mas, al discurs d’investidura, 
enumera els tres grans reptes que té Catalunya:  

Catalunya ha de fer front al mateix temps i per tant de manera 
simultània a tres reptes d’una magnitud gegantina. El primer, la pitjor 
recessió econòmica en moltes dècades. El segon, la pitjor crisi de les 
finances públiques que hem viscut des de la recuperació de la 
democràcia a finals dels anys setanta. El tercer, l’operació política i 
de país de més envergadura dels darrers tres segles, després de la 
caiguda de Barcelona l’any 1714, consistent a exercir en aquesta 
legislatura el dret a l’autodeterminació, un dret reconegut a totes les 
nacions del món. 

(Mas 2012:16) 

La X Legislatura és intensa des d’un primer moment. D’acord 
amb Segura, “el cop d’efecte més important es produí al cap d’un 
mes, en el primer ple de la desena legislatura, amb l’aprovació de 
la «Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya»” (Segura 2013:266). El 23 de gener de 2013, el Ple 
aprova (amb el suport de CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP) la 
declaració de sobirania catalana42. Es basa en els principis 
següents: sobirania, legitimitat democràtica, transparència, diàleg, 
cohesió social, europeisme, legalitat, paper principal del 
Parlament i participació (Parlament de Catalunya 2013:2-3). 
S’acorda iniciar el procés per fer efectiu el dret de decidir, amb 85 
vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions. 

El 26 de febrer de 2013, es vota a Madrid la resolució presentada 
pel govern català que “instava el govern de Rajoy a negociar amb 
el govern de la Generalitat la celebració d’una consulta en què els 
ciutadans de Catalunya poguessin decidir lliurement el seu futur” 
(Segura 2013:279). El Congrés rebutja la resolució i la declaració 
de sobirania, contra la qual el PP presenta recurs al TC43. 

El Tribunal Constitucional l’admet a tràmit el 8 de maig: els 
magistrats afirmen que era “suficiente la trascendencia 
constitucional de la controversia suscitada” (Ple del Tribunal 
Constitucional 2013:3) per decretar-ne aquell mateix dia el 

                                                
42 Per conèixer la resta de declaracions de sobirania que el Parlament català 
havia aprovat anteriorment, es recomana la lectura de Segura (2013:266-274). 
43 Vegeu l’apartat 3.10.2, sobre la STC 31/2010. 
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“suspenso cautelar” (ibid. 3). El 25 de març, el Ple l’anul·la i la 
declara inconstitucional. L’11 de juliol, en ratifica la suspensió 

L’11 de setembre de 2013 l’independentisme català –convocat per 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)– fa una gran demostració 
de força: la Via Catalana cap a la Independència. 
L’ANC44 és una “plataforma creada des de la societat civil 
catalana per impulsar la independència de Catalunya” 
(Enciclopèdia Catalana 2015). Es caracteritza per “la 
desvinculació formal dels partits polítics (sense rebutjar-ne la 
col·laboració) i la renúncia expressa a presentar-se a consultes 
electorals” (Martí 2013:). 
Proposa fer una cadena humana “que unís els quatre–cents 
quilometres –dividits en 778 trams que passaven per vuitanta-sis 
municipis– que separen, de nord a sud, les fronteres de la 
comunitat autònoma, del Pertús a Alcanar” (Segura 2013:291-
292). Segons l’Enciclopèdia Catalana, “aplegà 1.600.000 
persones” (Enciclopèdia Catalana 2015). Com reconeix el 
ministre Margallo, la Via Catalana és un “èxit indiscutible” (Pi 
2013). 
L’estratègia de l’executiu espanyol per combatre “el procés” ha 
estat, d’una banda, ignorar-lo fins que ha pogut i, de l’altra, 
“aprofitar la crisi econòmica per reduir partides pressupostàries 
ieliminar duplicitats administratives partint de la premissa que 
«tot el que es pugui fer des de l’Estat, que no ho facin les 
autonomies»” (Redacció 2013). Això ha suposat “més asfíxia 
econòmica” (CCB 2013:1) i ha reduït l’autogovern català. 

Aquestes etapes de “recentralització radical de la política 
espanyola” (Bosch 2013:58) esperonen l’independentisme: va 
passar durant el govern d’Aznar45 i ha tornat a passar amb el 
govern de Rajoy, tots dos amb un tarannà recentralitzador. 

Durant la commemoració del 35è aniversari de la Constitució 
espanyola, l’Estatut reapareix amb força als mitjans al novembre 
                                                
44 Per a més informació sobre la gènesi, la història i l’evolució de l’ANC, 
consulteu Ainsa (2012) o Martí (2013). 
45 Per a més informació sobre aquest període, consulteu Vázquez-Montalbán, 
Manuel. La aznaridad. Por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio. 
Barcelona: Mondadori, 2003, i Tusell, Javier. El aznarato. Madrid: Aguilar, 
2004. 
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de 2013. Diaris i editorials publiquen reportatges, articles i llibres 
amb valoracions de signe diferent sobre les conseqüències de la 
reforma estatutària.  
El 12 de desembre de 2013, el president Mas proposa als grups 
parlamentaris aliats (ERC, ICV-EUiA i CUP) una consulta no 
referendària amb una pregunta i dos apartats (“Vol que Catalunya 
esdevingui un estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui 
independent?”) i una data: el 9 de novembre de 2014 (Tugas, 
Quetglas, i March 2013). El president de l’executiu espanyol, 
Mariano Rajoy, aquella mateixa tarda assegura que la consulta no 
es farà (Quetglas 2013), tot i que el 9N acaba sent un procés 
participatiu amb una afluència massiva46. 

Des d’aleshores existeix, entre l’Estat i la Generalitat,“un 
conflicte polític en tota regla que, en el context de la Unió 
Europea i de les democràcies occidentals, només admet una 
solució política” (Segura 2013:330). 

Un conflicte polític el final del qual encara s’escriu. Tal com s’ha 
demostrat, i parafrasejant de l’expresident Rodríguez Zapatero, el 
moment actual és hereu directe del procés de reforma i aprovació 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006. 

                                                
46 Per a més informació, consulteu l’epígraf previstes (apartat 8.6.3.4). 
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Nella lotta fra le nazioni, ognuna di esse ha 
interesse che l’altra sia indebolita dalle lotte 
interne e che i partiti sono appunto gli elementi 
delle lotte interne. Per i partiti dunque, è 
sempre possibile la domanda se essi esistano 
per forza propria, come propria necessità, o 
esistano invece solo per interesse altrui. 

Antonio Gramsci 

 
4. Caracterització dels grups parlamentaris 
En aquest apartat caracteritzem la història i el pensament dels 
partits que contribueixen al procés de reforma. 

Per aquest motiu, no ens referim a algunes forces que han entrat al 
Parlament després i que són/han estat protagonistes de la política 
catalana dels darrers anys (com, per exemple, CUP, SI o C’s). 
En qualsevol anàlisi lingüística –però sobretot en 
caracteritzacions lexicològiques com la nostra– és cabdal 
identificar els emissors per detectar-hi els trets que poden 
determinar la seva manera de pensar i, per extensió, també el seu 
vocabulari.  
Com s’assenyala després, els discursos de la dreta i de l’esquerra 
ideològica són força similars perquè han tendit a unificar la seva 
agenda política i, d’aquesta manera, també el seu vocabulari. 
Quan diferents forces polítiques tracten un mateix tema, però, ho 
fan des de punts de vista determinats per llur ideologia, i, per tant, 
els usos lèxics no sempre són els mateixos. 
Segons el sociòleg Enric Renau, el comportament polític té uns 
trets específics a Catalunya: 

El comportament polític i electoral català és diferent de l’espanyol. Per a 
explicar com pensen políticament els catalans, els politòlegs com el 
professor Joaquim Colominas necessiten dos eixos: l’ideològic (esquerra-
dreta) i el d’adscripció nacional (Catalunya–Espanya). Per a descriure el 
comportament polític dels espanyols, l’eix d’adscripció nacional no té 
cap sentit si no és que fem referència a ciutadans d’altres nacions de 
l’Estat. 

(Renau 2001:13-14) 

Els investigadors Guinjoan, Rodon, i Sanjaume, reprenen aquesta 
mateixa idea a l’article “Les ‘dimensions’ de la política catalana” 
i asseguren que Catalunya “és de les poques societats en què, de 
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forma natural, dues dimensions (o més) estructuren les 
preferències dels votants i dels partits. Al clàssic eix esquerra-
dreta s’hi afegeix l’eix nacional en una relació no perfectament 
perpendicular, però crucial pels partits” (Guinjoan, Rodon, i 
Sanjaume 2013:13).  
Aquests tres politòlegs 47 (Guinjoan, Rodon, i Sanjaume 2010) 
representaven en una gràfica al setembre de 2010 la ubicació dels 
partits catalans, en relació amb aquests dos eixos, així: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Alguns partits, com Crida per la Terra i Esquerra Republicana de 
Catalunya es caracteritzen com a forces polítiques d’esquerres i 
catalanistes, mentre que els Verds i Iniciativa per Catalunya 
Verds són d’esquerres no catalanistes, com el PSC (que, però, se 
situa més al centre–esquerra ideològic). Formacions com Unió, 
Progrés i Democràcia o Ciutadans-Partido de la Ciudadanía són 
de centre-esquerra i centre-dreta respectivament amb una agenda 
política espanyolista. 
                                                
47 Les sigles de la gràfica corresponen a les forces polítiques següents: AG: 
Alternativa de Govern; C: Crida per la Terra; CiU: Convergència i Unió; C’s: 
Ciutadans–Partido de la Ciudadanía; ERC: Esquerra Republicana de 
Catalunya; ICV: Iniciativa per Catalunya Verds; PP: Partit Popular; PSC: Partit 
dels Socialistes de Catalunya; PxC: Plataforma per Catalunya; RCat: 
Reagrupament; SC: Solidaritat Catalana; UPyD: Unió, Progrés i Democràcia; 
V: Els Verds. 

Gràfica 1. Dimensions de la política catalana  
(Guinjoan, Rodon, i Sanjaume 2010) 
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Més a la dreta, i amb un discurs menys espanyolista, cal situar 
Alternativa de Govern i Plataforma per Catalunya. Sempre al 
centre-dreta ideològic, amb una identitat més catalanista, cal 
situar-hi forces com Reagrupament i Solidaritat Catalana. 

Per últim, segons aquesta gràfica, calia definir Convergència i 
Unió com un partit de centre-dreta catalanista. 

Per facilitar les implicacions dels resultats obtinguts en l’anàlisi 
que duem a terme i per copsar el punt de vista de cada partit48, els 
caracteritzem històricament i ideològica –a partir, si podem, de les 
seves pròpies paraules–, i en remarquem la seva posició quant al 
procés de reforma de l’EAC 2006 

4.1. Convergència i Unió (CiU) 
4.1.1. Caracterització ideològica i històrica 
Segons el Diccionari dels Partits Polítics de Catalunya, 
Convergència i Unió (CiU) és la coalició estable “formada per 
Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de 
Catalunya” (Molas, i Culla 2000:54) pactada el 1978 “com a 
alternativa de centre nacionalista al Principat” (Enciclopèdia 
Catalana) per aquests dos partits fundats, respectivament, els anys 
1974 i 1931. Es constitueix com a federació l’any 2001. 
CiU esdevé la primera força al Parlament l’any 1980, i el secretari 
general d’aleshores, Jordi Pujol, és elegit president de la 
Generalitat (fins al 2003). Al 2001 s’inicia una complexa 
renovació interna caracteritzada per l’entesa amb el PP a Madrid i 
la seva minoria a Catalunya. El 2004 Artur Mas és nomenat 
president, i Josep Antoni Duran i Lleida, secretari general.  
Durant la primera meitat del 2014, CiU entra en un procés de 
refundació interna per les tensions internes que causa el viratge de 
CDC cap a la defensa del dret a decidir. Arran d’aquesta 
transformació, el president del partit continua sent Artur Mas, i 
s’elegeix Ramon Espadaler com a nou secretari general. 

CiU guanya les eleccions del 2003 i del 2006, tot i que el partit 
roman a l’oposició arran dels tripartits de les legislatures VI i VII. 

                                                
48 Per conèixer la història, la composició i l’evolució dels partits polítics 
catalans vegeu l’extens recull elaborat per la Direcció d’Estudis Parlamentaris 
de la Biblioteca del Parlament de Catalunya (Parlament de Catalunya 2008). 
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A les eleccions de novembre de 2010, obté una majoria prou 
sòlida com per governar novament. Des de llavors, Artur Mas és 
el 129è president de la Generalitat de Catalunya.  
Després de la manifestació de la Diada Nacional de 2012 i de la 
negativa estatal a un nou pacte fiscal, Mas convoca eleccions 
anticipades per al 25 de novembre de 2012. Tot i que és la força 
amb més vots, veu reduïda la seva quota de poder i pacta amb 
ERC un acord de legislatura (sense que Esquerra entri al govern) 
amb dues prioritats: la superació de la crisi i la convocatòria d’un 
referèndum sobre la independència de Catalunya.  

CiU ha tingut i té representació al Congrés dels Diputats, al Senat, 
al Parlament de Catalunya i al Parlament Europeu, a més d’un 
bon nombre d’alcaldes i regidors. 
Aquesta coalició s’autodefineix49 així: 

Federació de partits nacionalistes catalans que tenen com a eix de la seva 
actuació el desenvolupament integral i el benestar de les persones i que 
pretén assolir una Catalunya socialment justa, econòmicament pròspera i 
políticament lliure. 

A més a més, segons el seu programa50, determinen que, llur 
“prioritat màxima és Catalunya i, per tant, la llibertat i el benestar 
de tots els catalans. Per això busquem l’eficàcia i el prestigi de les 
nostres institucions d’autogovern”.  

4.1.2. CiU i la reforma de l’EAC 2006 
Quant al procés de reforma de l’EAC 2006, la coalició s’hi mostra 
a favor des d’un començament. Sánchez Llibre, membre 
negociador d’aquest partit durant la reforma estatutària, assegura: 

Es volia un Estatut, però quin i com? Finalment, Pasqual Maragall i el 
PSC van acceptar els plantejaments de CIU, fins i tot pel que fa al 
finançament i al camp de les competències. Era l’única manera perquè, si 
no, no s’hauria avançat cap al pacte. 

(Sánchez Llibre 2006:64) 

Quant al referèndum sobre l’Estatut, CiU va fer campanya amb 
l’eslògan “Sí al futur de Catalunya” (Segura 2013:208). 

                                                
49 Informació extreta al juliol de 2014 del lloc web oficial de CiU. A l’agost del 
mateix any, la pàgina ja no incloïa aquesta definició. 
50 Informació extreta dels estatuts de la formació del lloc web oficial de CiU. 
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Els membres de CiU que participen en el procés de reforma de 
l’EAC 2006 al Parlament són: Ramon Camp, Núria de Gispert, 
Francesc Homs, Jaume Camps i Artur Mas.  
Els integrants de la delegació a Madrid són: Ramón Camp, Antoni 
Castellà, M. Eugènia Cuenca, Nuria de Gispert, Josep Grau, 
Francesc Homs, Pere Macias, Artur Mas, Joan Miquel Nadal, 
Josep María Pelegrí, Felip Puig, Irene Rigau i Joan M. Roig.  
Els membres amb un rol més prominent són, segons Sánchez 
Llibre, Francesc Homs (“creu que és el pare de la criatura” ) 
(2006:157), Ramon Camp (“va aportar molta consistència jurídica 
al procés i és qui en va portar la veu cantant tècnica”) (ibid.164), 
Artur Mas (“en la taula negociadora, no ha estat protagonista, sinó 
que s’ha reservat per a altres decisions d’alt nivell com el 
Finançament”) (ibid.169), i Núria de Gispert (“ha fet una gran 
tasca, sobretot en relació amb el títol de Justícia, un dels apartats 
que més llueix de tot el nou text”) (ibid.178). 

A més, cal esmentar el destacat paper en la negociació a Madrid 
dels diputats de CiU a les Corts Generals Josep Antoni Duran i 
Lleida (“juntament amb en Rubalcaba, han estat els grans 
arquitectes d’un pacte que no ha resultat fàcil”) (ibid.166), 
secretari general de la formació, i Josep Sánchez Llibre, persona a 
la qual en Duran li havia dit que havia de ser-hi perquè era diputat 
a les Corts Generals i perquè coneixia el finançament (ibid.71). 

4.2. Unió Democràtica de Catalunya (UDC) 
4.2.1. Caracterització ideològica i històrica 
Partit polític català, fundat el 7 de novembre de 1931, “de 
tendència democristiana” (Molas, i Culla 2000:319) catalanista i 
democràtic “d’inspiració cristiana, però no confessional” 
(Enciclopèdia Catalana 2015).  

Es proposa defensar “des d’una posició democràtica i nacionalista 
sense equívocs […] els principis cristians”, “la concepció 
espiritualista de la societat” i “els drets dels creients, que 
consideraven lesionats per la legislació republicana” (Molas, i 
Culla 2000:319). 
La major part dels membres fundadors d’UDC s’escindeixen del 
tradicionalisme o d’Acció Catalana Republicana perquè no els 
permetien, entre d’altres, la propaganda a favor de l’EAC 1932 o 
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de la Lliga Regionalista. UDC lluita pels drets de Catalunya, la 
democràcia i el progrés social durant la República. 

Durant la Guerra Civil, es manté fidel a les institucions catalanes i 
democràtiques malgrat que s’oposa a la política governamental. 
Durant la guerra, el partit ha de sobreviure clandestinament: 

Exiliats o represaliats la major part dels responsables i sotmès el país a 
la rigorosa repressió de la primera postguerra, els seus supervivents 
preferiren actuarclandestinament sota denominacions circumstancials, 
com ara la de Creus de Sang (1940), o bé donar suport a plataformes 
més àmplies. 

(Molas, i Culla 2000:320) 

Un cop endegada la Dictadura, UDC lluita en defensa de la 
perseguida cultura catalana. A més, es coordina amb altres partits 
democràtics d’inspiració cristiana de l’Estat, amb qui forma 
l’Equip Democratacristià espanyol (1965), i s’integra a la de les 
seccions democratacristianes europees i internacionals. 
Després de la mort de Franco, concorre a les eleccions del 1977, i 
hi obté uns resultats modestos. Al 1978 forma coalició amb CDC. 
Segons els estatuts actuals (aprovats el 2005 i modificats l’any 
2008), la formació s’autodefineix com “un partit polític 
personalista, nacionalista i d’inspiració socialcristiana, que es 
fonamenta en els valors de la democràcia, la llibertat, la justícia 
social i la dignitat inalienable de les persones i els pobles, valors 
que han de tenir el seu desenvolupament òptim en el marc d’una 
comunitat on regnin el respecte, el diàleg i la convivència”51.  

UDC lluita per “la defensa de la dignitat i del desenvolupament 
integral de la persona i l’assoliment de la plenitud nacional de 
Catalunya en exercici del dret inalienable i natural a 
l’autodeterminació dels pobles” (ibid.). S’estableix com a objectiu 
irrenunciable “la defensa d’allò que és intrínsec i constitutiu de la 
nació catalana: la llengua, la cultura i el dret propis” (ibid.). 

4.3. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
4.3.1. Caracterització ideològica i històrica 
Jordi Pujol, Miquel Roca i el grup cristià Acció Obrera funden 
l’any 1974 Convergència Democràtica de Catalunya com a 

                                                
51 Informació extreta dels estatuts de la formació del lloc web oficial de CDC. 
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federació d’UDC; l’any 1976 es converteixen en un partit 
unificat. Pujol passa a ser-ne el secretari general.  

Al Diccionari dels Partits Polítics de Catalunya s’afirma que 
“com a força política no té precedents directes ni en els partits 
existents durant la Segona República, ni en els diferents grups 
sorgits després de la Guerra Civil” (Molas, i Culla 2000:47). 

Es crea com a partit nacionalista català, partidari d’un sistema 
federal a l’Estat espanyol i a Europa, amb un programa de centre-
esquerra d’inspiració socialdemòcrata. És de centre reformista, 
catalanista i populista, arrelat a les comarques i a les classes 
mitjanes urbanes. Arran de la victòria de CDC a les eleccions al 
Parlament el 1980, Jordi Pujol esdevé el 126è president de la 
Generalitati ocupa el càrrec fins al 2003. 
El partit es defineix de la manera següent: 

Partit nacionalista i fa de la idea de construcció de Catalunya l’eix 
central del seu programa. El nacionalisme és definit per CDC com la 
voluntat i la possibilitat de ser, tot resumint d’aquesta manera la versió 
del nacionalisme personalista” elaborada per Jordi Pujol. 

(Molas, i Culla 2000:49) 

CDC absorbeix l’any 1978 Esquerra Democràtica de Catalunya i, 
amb UDC, forma la coalició Convergència i Unió, amb la qual ha 
concorregut a tots els comicis posteriors. 

El 1986, CDC, i sobretot Miquel Roca, impulsa el Partido 
Reformista Democrático, que obté un discret suport fora de 
Catalunya. El 1998, juntament amb el Bloc Nacionalista Gallec 
(BNG), el Partit Nacionalista Basc (PNB) i UDC, CDC subscriu 
la Declaració de Barcelona, que advoca per un ple reconeixement 
del caràcter plurinacional de l’Estat espanyol. 

És significatiu observar com ha evolucionat la definició d’aquest 
grup en els darrers estatuts del partit. Al preàmbul dels estatuts 
del període 2005-2008 es defineix com a “partit polític 
nacionalista català, democràtic, humanista i progressista, que té 
com a eix de la seva filosofia política el desenvolupament integral 
i el benestar de les persones i que pretén assolir una societat justa, 
solidària i lliure”52. 

                                                
52 Informació extreta dels estatuts de la formació del lloc web oficial de CDC. 
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Durant el període 2008-2012 passa a autodefinir-se així53: 
Partit polític nacionalista català, democràtic, plural, humanista i 
progressista, que té com a eix de la seva filosofia política (discurs i 
actuació) el desenvolupament integral i el benestar de les persones i que 
pretén assolir una societat justa, solidària i lliure i independent. 
Convergència manté com a objectiu el ple reconeixement nacional de la 
plena sobirania de Catalunya. […] promourà al Parlament de Catalunya 
l’exercici del dret a decidir, sense cap més límit que la voluntat 
democràtica expressada lliurement i en pau del poble de Catalunya. 

S’observa que en aquest moment el sintagma dret a decidir 
apareix als estatuts fundacionals de la formació. S’han renovat els 
estatuts del partit al març de 201254, sense modificar-hi aquest 
punt. 

En el moment d’escriure aquesta tesi, Artur Mas,president del 
partit, és també el 129è president de la Generalitat. 

4.4. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
4.4.1. Caracterització ideològica i històrica 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es funda l’any 1931 
com a unió del Partit Republicà Català, el grup de L’Opinió i 
Estat Català. Joan B. Culla afirma que “es tracta del més antic, del 
degà entre els partits polítics catalans amb representació 
institucional” (2013:7). 
ERC neix per reconèixer “la personalitat nacional de Catalunya i 
dels drets de l’home i del ciutadà, la federació amb els altres 
pobles ibèrics i la socialització de la riquesa” (Enciclopèdia 
Catalana). A més, “el discurs d’ERC s’ha basat en la defensa del 
dret de Catalunya a l’autodeterminació i en l’afirmació de la nació 
catalana (“de pàtria només n’hi ha una”)” (Molas, i Culla 
2000:81). 

ERC es defineix com “una organització política socialment 
d’esquerra i nacionalment catalana”55. Els postulats polítics bàsics 
d’aquesta formació s’estructuren “al voltant de tres àmbits, que 
donen nom a l’organització: Esquerra (compromís social), 

                                                
53 Informació extreta dels estatuts de la formació del lloc web oficial de CDC. 
54 Informació extreta dels estatuts de la formació del lloc web oficial de CDC. 
55 Informació extreta de la declaració ideològica del lloc web oficial d’ERC. 
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República (compromís cívic) i Catalunya (compromís nacional)” 
(Molas, i Culla 2000:81).  

Pel que fa al primer punt, volen acabar amb les injustícies socials 
i els desequilibris econòmics. Sobre el segon àmbit consideren 
que “els drets individuals són inalienables, per això s’ha d’educar 
en valors cívics i en un entorn laic per a garantir el respecte entre 
totes les persones” (ibid.81). Per últim, es proposen que 
Catalunya esdevingui “un estat sobirà per tal de cohesionar el país 
en tots els seus aspectes i poder decidir ella sola les seves 
interdependències amb altres societats” (ibid.81). 

El partit s’ha organitzat des dels seus inicis en seccions i 
federacions i els òrgans de govern en són el congrés nacional i el 
comitè executiu central. Personatges històrics com Francesc 
Macià o Lluís Companys l’han encapçalat. 

L’abril de 1931, ERC guanya les eleccions, Lluís Companys és 
nomenat president de la Generalitat catalana i la proclamació de 
la República li dóna l’hegemonia política a Catalunya. Segons 
Oriol Illa, “en aquell moment, Esquerra no era un partit 
independentista, sinó la confluència de tres corrents: els 
independentistes d’Estat Català (PRC, Lluís Companys) i els 
socialdemòcrates de l’Opinió (Joan Lluhí)” (Illa 2010:87). 
L’any 1933, membres de L’Opinió són expulsats i formen el 
Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra. Durant la Guerra Civil, 
presideix la Generalitat. A partir de 1939, manté a l’exili la 
Generalitat i el Parlament (Josep Irla presideix la Generalitat a 
l’exili fins al 1954, i després el succeeix Josep Tarradellas). 

El partit és present clandestinament a Catalunya des de 1944. El 
1974 s’integra a l’Assemblea de Catalunya i al Consell de Forces 
Polítiques. A partir de 1976, sota la direcció d’Heribert Barrera, 
esdevé una alternativa de centreesquerra no dogmàtica, 
republicana i federalista. La formació dóna suport al president 
Tarradellas en tornar a Catalunya després de l’exili.  

Com que no està legalitzada, concorre a les primeres eleccions 
postfranquistes del 15 de juny de 1977 amb el Partido del Trabajo 
de España (PTE) en la coalició Esquerra de Catalunya; hi obté 2 
diputats. El 2 d’agost es legalitza ERC i guanya 3 parlamentaris 
en les legislatives de 1979 i 1982. El 1980, amb 14 diputats al 
parlament català, recolza el govern de Pujol.  
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La formació té resultats més minsos a les eleccions de 1984 i 
1988. Aquesta derrota electoral provoca que Àngel Colom ocupi 
la secretaria general, càrrec que fins aleshores correspon a Joan 
Hortalà. Colom dóna un caire més radical a ERC: abandona el 
federalisme i adopta l’independentisme per als Països Catalans.  
En les eleccions al Parlament de 1992, esdevé la tercera força, 
posició que perd l’any 1995 (resulta quarta als comicis). A partir 
d’aleshores, es posa en dubte el lideratge de Colom, que n’acaba 
marxant (1996). Josep Lluís Carod-Rovira i Jordi Carbonell són 
elegits secretari general i president del partit, respectivament. 

Sota la direcció de Carod-Rovira i de Carbonell, el partit agafa un 
perfil més d’esquerres. En les eleccions catalanes del 2003, 
aconsegueix 23 diputats, el millor resultat des de la restauració de 
la democràcia. Esdevé decisivaen la formació del nou govern, i 
amb PSC i ICV-EUiA forma el tripartit, presidit per Pasqual 
Maragall.  

Durant la legislatura, són constants les friccions amb els altres 
membres del govern (sobretot amb el PSC) i l’Estat. Carod-
Rovira, secretari general d’ERC, dimiteix en fer-se públic que 
s’havia entrevistat amb la direcció del grup terrorista basc ETA. A 
les eleccions generals del març de 2004 perd escons: obté vuit 
diputats i tres senadors dins l’Entesa Catalana de Progrés.  

Aquell any, es constitueix la nova direcció d’ERC: Carod-Rovira 
n’és nomenat president i Joan Puigcercós, secretari general.  

Just després de la reforma estatutària, ERC viu una crisi interna: 
En la tramitació i aprovació posterior del nou estatut d’autonomia es 
produí la crisi més greu dins del tripartit: malgrat haver votat a favor 
del nou text elaborat pel parlament català el 30 de desembre de 2005, 
ERC hi demanà el vot en contra en el referèndum del juny del 2006 
després que, aprovat pel Congrés de Diputats i el Senat amb 
importants retallades, fos desbloquejat per un acord entre el líder de 
l’oposició catalana i el president del govern espanyol, José Luis 
Rodríguez Zapatero. Aquesta posició provocà tot seguit la destitució 
dels consellers per part del president de la Generalitat, i la 
convocatòria d’eleccions anticipades. 

(Enciclopèdia Catalana 2015) 

A les eleccions al Parlament de novembre de 2006, ERC obté 21 
escons i reedita la coalició amb el PSC i ICV-EUiA. Durant la 
nova legislatura, presidida per José Montilla, a més de les 
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tensions amb el PSC, les bases contesten el pacte amb el PSC, que 
veuen com a subordinació. Un any després es constitueixen 
corrents crítics com Reagrupament.cat i Esquerra Independentista.  
En les Eleccions Generals de març de 2008, ERC, encapçalada 
per Joan Ridao, baixa a tres diputats. 
Durant el congrés del partit del 7 de juny de 2008 es presenten 
quatre candidatures per a la direcció. En surt elegida la de Joan 
Puigcercós, que substitueix Carod-Rovira a la presidència, i Joan 
Ridao, que passa a ocupar-ne la secretaria general. 
A les eleccions al Parlament del 2010, la formació republicana té 
un nou retrocés considerable i resta amb només 10 escons. En 
conseqüència, ERC passa a l’oposició i pateix una nova crisi 
interna. Després dels mals resultats en les eleccions municipals 
del maig del 2011, dimiteix en bloc l’executiva del partit. 

En el congrés celebrat el setembre del 2011, Oriol Junqueras 
substitueix Puigcercós a la presidència, i Marta Rovira passa a 
ocupar-ne la secretaria general. 
Arran de la gran manifestació de la Diada del 2012, ERC es 
referma en l’autodeterminació i en la independència de Catalunya. 
En les eleccions anticipades del 25 de novembre esdevé la segona 
força al Parlament de Catalunya amb 21 escons. Sense entrar al 
govern de CiU, hi acorda un pacte de governabilitat per superar la 
crisi econòmica i convocar un referèndum d’autodeterminació. 

4.4.2. ERC i la reforma de l’EAC 2006 
ERC impulsa, des d’un començament, la reforma de l’EAC. Al 
final de la reforma estatutària, però, canvia d’estratègia. Segons 
Joan Ridao, “Artur Mas amenaçà de convertir el referèndum de 
ratificació de l’Estatut en un autèntic plebiscit contra el tripartit i 
tornà a demanar a Maragall que expulsés Esquerra del Govern” 
(Ridao 2006:203).  
Atès que ERC vol “promoure el rebuig a l’Estatut retallat, però 
des del respecte democràtic a opcions distintes” (ibid.207), fa 
campanya en contra del referèndum de l’Estatut amb l’eslògan 
“Ara toca no: Catalunya mereix més” (Segura 2013:208). 
Els membres d’ERC que participen a la Ponència redactora del 
Parlament són: Joan Ridao, Josep Huguet, Pilar Dellunde i Teresa 
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Aragonès. A la delegació que va anar a Madrid, ERC va enviar-
hi: Teresa Aragonès,Josep-Lluis Carod-Rovira, Pilar Dellunde, 
Miquel Àngel Estradé, Joan Ridao, Sergi de los Ríos i Pere Vigo. 
Tanmateix, qui té un paper més destacat en aquest procés és Joan 
Ridao, el “cátedro de l’Estatut”, el sobrenom que segons Sánchez 
Llibre (2006:176) va rebre el diputat català pel seu domini de la 
matèria i perquè, amb Ramon Camp i Batalla, “és qui més se 
sabia l’Estatut de memòria” (ibid.164). 

4.5. Iniciativa Catalunya Verds–Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV–EUiA) 
4.5.1. Caracterització ideològica i històrica 
La formació Iniciativa per Catalunya Verds–EsquerraUnida i 
Alternativa56 (ICV-EUiA) es funda l’any 2003 com a coalició 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) i d’Esquerra Unida i 
Alternativa (EUiA).  
Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) neix el 1998, es defineix 
com a força política d’esquerres i ecologista (la premsa s’hi 
refereix com a ecosocialista). Té l’origen en la federació 
Iniciativa per Catalunya (IC), fundada el 1987, que integrava el 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), l’Entesa dels 
Nacionalistes d’Esquerra i el Partit dels Comunistes de Catalunya. 
Ateses les aliances amb grups ecologistes, la formació passa a 
adoptar el nom actual el 1998. Aquesta formació agrupa diverses 
tendències que se situen a l’esquerra del PSC. 

Resulta difícil caracteritzar-lo ideològicament: 
Vol ser una síntesi tant d’elements ideològics tradicionals de 
l’esquerra catalana, com de la pròpia tradició del PSUC o del 
nacionalisme d’esquerres (d’ací les freqüents referències al 
tradicional esperit unitari del PSUC o a l’experiència de l’Assemblea 
de Catalunya), com d’elements nous, vinculats a corrents polítics i 
ideològics més actuals, com el feminisme i l’ecologisme, i la voluntat 
de connectar amb col·lectius socialsmés o menys radicals i distants de 
l’esquerra de tall tradicional. 

(Molas, i Culla 2000:134) 

                                                
56 Per a més informació sobre la història del partit, consulteu: Rius, Marc. 
Iniciativa per Catalunya Verds (1987-2004): una història de l’esquerra verda 
de Catalunya. Barcelona: Fundació Nous Horitzons, 2005. 
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IC-V estava federada amb Izquierda Unida fins al 1997, però se’n 
separa per les divergències amb la direcció estatal. El sector fidel 
a Izquierda Unida s’escindeix amb el nom d’Esquerra Unida i 
Alternativa (EUiA) i l’any 2002 ambdues forces pacten una 
coalició electoral que encara es manté.  
Quant al dret a decidir de Catalunya, aquest grup recolza la 
declaració de sobirania del Parlament del 22 de gener del 2013. 
Rafael Ribó n’és el president de 1987 fins al 2000, any en què el 
substitueix Joan Saura. En el moment de redactar aquesta tesi, 
Saura encara n’és el president. El 2007 es crea la figura de 
secretari general, que ocupa Jordi Guillot fins al novembre de 
2008, i després Joan Herrera. L’any 2013, el partit reestructura els 
òrgans de direcció: Joan Herrera i Dolors Camats en són elegits 
coordinadors, i Josep Vendrell passa a ocupar-ne la secretaria 
general. 
Des de la seva creació, aquest partit sempre ha estat present en les 
institucions de Catalunya i de l’Estat espanyol: en les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 1988, el 1992, el 1995 i el 1999 
obtingué, respectivament, 9, 7, 11 i 5 escons.  
L’any 2003 aconsegueix 9 diputats i integra el govern tripartit. En 
les eleccions de novembre del 2006 aconsegueix 12 diputats i, de 
nou, s’integra a la reedició de la coalició de govern d’esquerres. 
Retorna a l’oposició després de les eleccions del novembre del 
2010, amb 10 diputats, i en les eleccions del 25 de novembre de 
2012 n’aconsegueix 13. 
Fora de Catalunya, el grup es presenta a les eleccions a les Corts 
amb Izquierda Unida, llevat de les eleccions de l’any 2000. Al 
Senat, forma part de l’Entesa Catalana de Progrés. 

Els estatuts d’ambdues formacions determinen que, en tant que 
coalició d’esquerra verda nacional, volen “aportar el seu 
patrimoni polític per a la transformació de Catalunya en un país 
capdavanter en creació d’ocupació, justícia social, sostenibilitat 
ambiental, pluralisme i solidaritat”57i “fer possible el procés 
d’emancipació nacional [de Catalunya]”.  

                                                
57 Informació extreta del document Principis bàsics per a un programa 
d’esquerres ecosocialista en la transició al segle Aprovats per la 5a Assemblea 
Nacional ICV Barcelona, de novembre de 1998. 
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Entre llurs objectius també figuren “lluitar pels drets humans i 
democràtics, contribuir al desenvolupament d’una alternativa de 
transformació de manera que pugui impulsar un sistema de vida, 
producció i consum diferent de l’existent: una societat socialista 
més justa i igualitària, entesa com una democràcia radical 
participativa estesa a tots els àmbits de la societat”. 

4.5.2. ICV-EUiA i la reforma de l’EAC 2006 
ICV-EUiA és favorable al procés de reforma del text estatutari 
des del començament. Jaume Bosch relata que el socialista Jordi 
Solé Tura li proposa formar part de la Ponència redactora de 
l’EAC “tot just acabat l’acte de signatura del Pacte del Tinell” 
(2013:17). Aquest diputat va “acceptar amb esperança, orgull i 
il·lusió” (ibid. 17) quan el partit l’hi proposa. 
ICV-EUiA defensa el sí en el referèndum de consulta de l’EAC 
amb l’eslògan “Sí a l’Estatut” (Segura 2013:209). 
Els membres designats a la Ponència redactora són: Jaume Bosch, 
Jordi Miralles, Dolors Camats, Joan Boada i Dolors Comas.  
Els integrants de la delegació a Madrid són: Joan Boada, Jaume 
Bosch, Jordi Miralles i Joan Saura.  

Els principals actors d’aquest grup parlamentari són, Jaume Bosch 
–“el veritable negociador per ICV-EUiA”, segons Sánchez Llibre 
(2006:181)– i, en grau menor, Joan Herrera –“la seva presència a 
les reunions negociadores ha estat intermitent” (ibid.179). 

4.6. PSC-CpC (Partit dels Socialistes de Catalunya–
Ciutadans pel Canvi) 
4.6.1. Caracterització ideològica i històrica 
El grup parlamentari Partit dels Socialistes de Catalunya-
Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC) es constitueix l’any 2003 fruit de 
la coalició del Partit Socialista Català-Partido Socialista Obrero 
Español (PSC-PSOE) i de Ciutadans pel Canvi (CpC). El 1999 el 
PSC havia format coalició juntament amb IC-V. 

D’una banda, Ciutadans pel Canvi és un “moviment polític inscrit 
com a partit al gener de 1999, que aglutinà sectors partidaris de la 
candidatura de Pasqual Maragall a la presidència de la 
Generalitat” (Molas, i Culla 2000:41).  
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El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) es constitueix 
el 1978 a Barcelona com a fusió del Partit Socialista de 
Catalunya–Congrés, Partit Socialista de Catalunya–Reagrupament 
i Federació Socialista Catalana. Molas assegura que “el 16 de 
juliol de 1978, el Congrés constituent del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE) elegí la nova comissió executiva, 
encapçalada per Joan Reventós i Carner. Amb aquesta elecció es 
tancà el llarg procés d’unificació dels socialistes catalans” 
(2000:289). 
Alguns dels seus líders històrics han estat Joan Reventós o 
Raimon Obiols. N’han ocupat la presidència, a més dels dos líders 
esmentats, altres com Pasqual Maragall i Isidre Molas. 

És un partit català molt vinculat amb l’UGT catalana i federat al 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pablo Iglesias funda 
aquesta formació socialdemòcrata de centre-esquerra l’any 1879. 
El PSOE és, doncs, una de les deganes de la política espanyola i, 
juntament amb el Partit Popular, un dels dos partits polítics 
majoritaris d’Espanya. Neix per representar i defensar els 
interessos de la classe treballadora, però durant el s. XX (sobretot 
després de la Transició espanyola), modernitza el seu discurs i, 
com altres forces europees, s’allunya de les tesis marxistes per 
defensar l’economia de mercat. 

El PSC inclou múltiples tendències i pateix tensions constants per 
voler afirmar la sobirania pròpia i el seu federalisme, i per estar 
supeditat als imperatius de la política espanyola del PSOE. 
Aquest partit s’ha presentat a totes les eleccions celebrades des de 
1978 i hi ha obtingut escons sempre. S’ha disputat sempre amb 
CiU l’alcaldia als principals ajuntaments de Catalunya. Fins al 
2011, és el primer partit de Catalunya en nombre de vots. A les 
eleccions a les Corts Generals ha tingut més vots, tot i que CiU 
l’ha superat en nombre d’escons, però no sempre de vots, en les 
del Parlament.  

Entre 2003 i 2010 va ser la força principal en els dos governs 
tripartits. Al novembre del 2003, PSC-CpC és la força més 
votada i guanya 42 escons, quatre menys que CiU; acorda amb 
ERC i ICV-EUA la formació del govern de Pasqual Maragall. 

En les eleccions al Parlament del novembre de 2006, PSC-CpC 
perd la condició de força més votada i obté 37 escons. Un nou 
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acord amb els dos socis de govern esmentats permet reeditar el 
tripartit, encapçalat llavors pel socialista José Montilla. 

En les eleccions al Parlament de novembre de 2010 aquestes dues 
forces decideixen no presentar-se en coalició a les eleccions. El 
PSC aconsegueix llavors 28 escons, el nombre més baix de la 
seva història. Ciutadans pel Canvi es dissol el desembre de 2011. 

El PSC obté mals resultats, de nou, en les eleccions celebrades el 
maig de 2011 (municipals) i el 2012 (generals). Això fa que 
s’iniciï una crisi interna al partit, que deriva en una nova 
executiva, liderada per Pere Navarro, el desembre de 2011. 

En el procés sobiranista que Catalunya viu, el PSC intenta situar-
se entre l’unionisme i el sobiranisme. S’oposa a la celebració 
d’una consulta popular sobre la independènciai reclama una 
Constitució més federalista.  

Aquest posicionament fa que sorgeixin corrents interns contraris a 
la posició oficial i, a causa d’una crisi del partit, l’equip de 
Miquel Iceta n’assumeix l’executiva el juliol de 2014. 
D’una banda, CpC es presentava com “una associació cívico-
política de caràcter progressista, federal i republicanista, que va 
néixer l’any 1999 amb la constatació que cal un canvi profund en 
les formes de governar i de fer política a Catalunya”58. Entre els 
seus objectius fundacionals destaquen “l’enfortiment de la 
democràcia retornant la política als ciutadans, la lluita contra totes 
les formes d’exclusió social i l’impuls de l’autogovern per 
aconseguir un catalanisme integrador, progressista i solidari”. 
De l’altra, el PSC es defineix59 de la manera següent: 

Una organització democràtica d’homes i dones que comparteixen els 
valors de la llibertat, la igualtat, la justícia social, la sostenibilitat, la 
solidaritat, l’internacionalisme i la pau, així com els objectius de la 
defensa de l’estat del benestar i la protecció del medi ambient […] 
compromesos amb el progrés del nostre país. Som hereus dels valors 
de la Revolució Francesa, de les aspiracions del moviment obrer i 
dels diferents corrents del pensament socialista, alhora que respectem 
la llibertat d’idees i d’expressió de tots i cadascun dels nostres 
membres. Estem compromesos, en definitiva, amb una Catalunya més 
lliure i justa en el marc d’una Espanya plural i d’una Europa federal 
capaç de fer realitat un món millor. 

                                                
58 Informació extreta dels estatuts disponibles al lloc web oficial del PSC. 
59 Informació extreta dels estatuts disponibles al lloc web oficial del PSC. 
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4.6.2. PSC-CpC i la reforma de l’EAC 2006 
Pasqual Maragall, el carismàtic líder del PSC-CpC d’aleshores, 
és, segons Enric Juliana, l’impulsor del projecte estatutari: 

En este contexto que el socialista Pasqual Maragall asume como 
propias dos reivindicaciones que la minoritaria Esquerra Republicana 
venía enarbolando en solitario: la reforma del Estatut y la 
modificación estructural del sistema de financiación de la Generalitat. 
Ambos asuntos —vetados a Pujol por el PP— se convertirían en el 
nuevo círculo de tiza. En su interior se desarrolla hoy el combate.  

(Juliana 2007, cap. 8) 

Des de l’inici hi fa campanya a favor del sí amb l’eslògan “Sí: 
guanya Catalunya. No: guanya el PP” (Segura 2013:208). 
Els membres del partit designats a la Ponència són: Lídia Santos, 
Miquel Iceta, Joan Ferran i Àlex Masllorens.  
Pel que fa a la delegació socialista al Congrés, els membres són: 
Carmen Carretero, Higini Clotas, Joan Ferran, Carme Figueras, 
Miquel Iceta, Manuela de Madre, Alex Masllorens, Lluís Miquel 
Pérez, David Pérez, Lidia Santos i Carme Valls. 
Els que tenen un rol més important en el procés són Miquel Iceta 
(“ha estat la persona del PSC que va ser a totes les reunions 
prèvies i també ha estat el tercer home de la negociació PSOE–
CiU”) (Sánchez Llibre 2006:162) i Manuela de Madre. Segons 
Sánchez Llibre, la seva presència “era més institucional que 
negociadora i poques vegades entrava a la batalla directa” 
(ibid.179), però Iceta afirma que va ser “capaç de traslladar un 
missatge positiu a la ciutadania i de contribuir a una millor 
comprensió de les reivindicacions catalanes a la resta d’Espanya” 
(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:13)– i la diputada Lídia Santos – 
segons Iceta, per “la seva rigorosa tasca jurídica” i pel seu 
“formidable esforç i les rigoroses aportacions al procés estatutari” 
(ibid.11). 

4.7. Partit Popular de Catalunya (PPC) 
4.7.1. Caracterització ideològica i històrica 
El Partit Popular de Catalunya (PPC) és una delegació 
autonòmica del Partit Popular (PP), partit polític d’àmbit espanyol 
fundat a Madrid el 1977 que, segons Molas es funda “amb el nom 
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de Partido Unido de Alianza Popular […] i és el partit 
parlamentari situat més a la dreta de l’espectre polític” (Molas, i 
Culla 2000:197). Segons l’Enciclopèdia Catalana, té el seu 
origen en Alianza Popular, una “organització política espanyola 
fundada el 1976 com a federació de set grups dretans 
preexistents”. 

Havent mort de Franco, Alianza Popular planteja una reforma 
mínima del franquisme i, després de les eleccions constituents, el 
seu líder, Manuel Fraga, intenta donar-li un caire moderat, 
reformista i populista. Bosch assegura que “el que era un partit 
minoritari d’extrema dreta, Alianza Popular, es va menjar la 
Unión de Centro Democrático, i va crear un Partit Popular ubicat 
molt més a la dreta que la dreta democràtica europea” (RAP 
2010:93-94). 

Encapçalat per José María Aznar a l’Estat, el partit té una 
trajectòria ascendent en les eleccions generals de 1989, 1993 i 
1996. Amb la majoria relativa de les eleccions de 1996 ha de 
negociar pactes de legislatura amb els nacionalistes bascos (amb 
el Partit Nacionalista Basc) i catalans (amb CiU). 
L’any 2000 obté la majoria absoluta i prescindeix d’aquests 
pactes, accentua el seu caràcter espanyolista i es mostra molt més 
bel·ligerant amb els nacionalismes català i basc.  

José María Aznar n’és elegit president el 1999. Mariano Rajoy el 
relleva en les eleccions generals del 2004, que se celebren en un 
ambient condicionat pels atemptats terroristes de l’11 de març a 
Madrid. Llavors, el PP perd davant de la candidatura socialista 
encapçalada per José Luis Rodríguez Zapatero. 
De nou, en les eleccions generals de març de 2008, el PP no 
aconsegueix superar el PSOE. Tanmateix, a les eleccions generals 
del 20 de novembre de 2011, Mariano Rajoy obté una àmplia 
majoria absoluta de 186 escons, és a dir, el millor resultat del 
partit mai. S’imposa a quasi totes les circumscripcions de l’estat, 
llevat de Catalunya, Guipúscoa, Biscaia i Sevilla. 
Quant al Partit Popular català, Jordi Fernández Díaz n’és el 
president fins al 1991. Llavors Aleix Vidal-Quadras el relleva, 
que aconsegueix reforçar i consolidar una posició millor, però 
Albert Fernández Díaz el substitueix l’any 1996. 



 

 87 

L’any 2000, passa a anomenar-se Partit Popular de Catalunya a 
conseqüència de “l’anomenat gir catalanista promogut per Josep 
Piqué , que substituí Fernández Díaz en la direcció del PP català 
el 2002” (Enciclopèdia Catalana) i, per “primera vegada el partit 
se situà entre els guanyadors: resultà la tercera força de 
Catalunya, on obtingué 8 diputats” (Molas, i Culla 2000:200). 

L’any 2007, Piqué dimiteix i el substitueix Daniel Sirera. Al cap 
d’un any el relleva Alícia Sánchez-Camacho, líder de la formació 
en el moment de redactar aquesta tesi. 
En les eleccions del novembre del 2010 al Parlament, el PPC obté 
els millors resultats de la història (18 escons) i esdevé la tercera 
força a l’hemicicle. En les de 2012 augmenta amb un diputat més 
però passa a ser la quarta força del Parlament. 
Durant la X Legislatura, amb un discurs molt agressiu, el PPC 
s’erigeix com a partit que defensa la pertinença de Catalunya a 
Espanya (i la indissoluble unitat d’aquesta darrera). 

4.7.2. El PPC i la reforma de l’EAC 2006 
Quant al procés de reforma de l’Estatut, aquesta és l’única força 
parlamentària que des de l’inici s’hi oposa perquè, segons Jaume 
Bosch, “el Partit Popular viu d’un centralisme extrem, que el 
porta a vetar qualsevol possibilitat de reforma constitucional” 
(RAP 2010:94).  
Posteriorment, Piqué ha de redreçar l’estratègia del Partit Popular 
i el grup s’integra a les ponències redactores constituïdes al 
Parlament i a les Corts. Els membres que designa el partit a la 
Ponència del Parlament són: Francesc Vendrell, Jordi Montanya, 
Àngels Olano i M. Belén Pajares. A la delegació que va a Madrid, 
hi assisteix la mateixa comitiva, llevat del fet que Josep Piqué 
substitueix la diputada M. Belén Pajares.  

Malgrat que el partit s’hi oposa, segons Bosch, el diputat Francesc 
Vendrell és el que té un rol més destacat, ja que “intentava fer 
compatible la seva voluntat de diàleg amb l’actitud 
progressivament més intransigent del seu partit” (Bosch 2013:18). 

Durant la campanya del referèndum, el PPC defensa el no, posició 
que també adopta ERC encara que per motius oposats, amb 
l’eslògan “No a l’Estatut”, perquè “afirmava que trencava la 
unitat espanyola i la solidaritat amb Espanya” (Segura 2013:208).
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No es pot separar la negociació de l’Estatut de la 
història de les relacions entre Catalunya i 
Espanya. De fet, en aquest procés s’han fet 
diversos paral·lelismes amb la situació viscuda 
arran de la negociació de l’Estatut de Núria, el 
1932. 

Josep Sánchez Llibre 

 
5. Els processos constituents dels altres EAC 
En aquest apartat caracteritzem els processos d’aprovació i 
redacció dels anteriors Estatuts d’autonomia de Catalunya: el de 
l’any 1932 i el de 1979.  
L’anàlisi i la preparació de les entrevistes als diputats, lletrats del 
Parlament i tècnics dels SAL del Parlament ens fan constatar la 
idoneïtat de recordar la tramitació dels estatuts catalans anteriors.  

Aquesta recerca palesa el fet que moltes demandes del procés de 
reforma de l’EAC 2006 són les mateixes que les d’un segle abans:  

Leídos o releídos a una distancia de ochenta años, los discursos sobre 
el Estatuto de Cataluña pronunciados por Ortega y Gasset y por 
Azaña en las Cortes de la República, en 1932, pueden provocar la 
sensación de que algunos de los problemas suscitados entonces siguen 
abiertos, como si una interminable dictadura tras la guerra civil, y un 
sistema democrático con más de un cuarto de siglo de vigencia, 
hubieran resultado insuficientes para hallar una solución estable y, 
más aún, definitiva. Hoy como entonces, se vuelve a debatir, en 
efecto, sobre la organización de la Hacienda, el sistema de enseñanza, 
la responsabilidad sobre el orden público o la estructura jerárquica de 
la justicia en Cataluña y en el resto del país. 

(Ridao 2005:22) 

Hi ha hagut altres projectes de textos normatius a Catalunya molt 
més antics, com les Constitucions i altres drets de Catalunya de 
1585 (tot i que llur origen es remunta a 1283), una “compilació 
oficial dels texts legals (usatges, constitucions, capítols, actes de 
cort i pragmàtiques) del Principat de Catalunya” (Enciclopèdia 
Catalana 2015). L’any 1883, “els republicans federals, primers 
impulsors del catalanisme polític, havien redactat un projecte de 
constitució d’un estatutari català” (Abelló 2007:22).  
Per últim, com a precedent dels estatuts d’autonomia moderns, cal 
esmentar les Bases per a la Constitució Regional Catalana del 
1892, conegudes amb el nom de Bases de Manresa, una 
“ponència de la Unió Catalanista davant el consell de 
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representants de les associacions catalanistes” (Enciclopèdia 
Catalana 2015). Aquests textos no són estatuts per se: 

No es tractava d’un autèntic avantprojecte definit i concret d’estatut, 
capaç de centrar el debat i d’obligar els caps de les fraccions 
dinàstiques a les Corts a no limitar-se a discursejar, sinó a definir-se i 
començar de seguida l’estira-i-arronsa partint únicament del text 
català, no de cap altre text. 

(Balcells 2010:33) 

Segons Albert Balcells, són bases federalistes: 
Era el d’una Catalunya virtualment sobirana que pactava d’igual a 
igual amb l’Estat espanyol, situació només plausible en el cas d’un 
procés constituent que portés aparellada una federalització d’Espanya. 

(Balcells 2010:32) 

Per la seva tramitació, doncs, no equivalen a un EAC, malgrat 
considerar-se el “primer projecte autonòmic articulat, […] que en 
realitat encara no constituïa un veritable projecte d’estatut 
d’autonomia i no era plausible atès que el catalanisme polític no 
comptava amb un autèntic partit polític” (ibid.11). 
Tanmateix, com Manuel Azaña afirmaria anys més tard durant el 
procés de reforma de l’EAC 1932, aquestes bases són un primer 
fonament de l’autogovern posterior: 

Todavía no era yo estudiante y ya oíamos hablar los mozos de aquella 
época de las “Bases de Manresa”. Y esto ya era una conclusión, un 
resultado de la campaña de la Unión Catalana. Por cierto, señores 
diputados, que es muy útil releer ahora las Bases de Manresa; muy 
útil. Y comparar lo que significaba la ambición catalanista en aquel 
año con lo que es ahora del estatuto, de lo cual se deduce en qué 
manera ha progresado el sentimiento gubernamental, realista y 
realizador del catalanismo, al propio tiempo que ha progresado el 
sentimiento del resto de España para contemplar con mejor acuerdo y 
mejor criterio el problema catalán. 

(Ridao 2005:69) 

 

5.1. Projecte autonòmic de la Mancomunitat (1919) 
El primer projecte d’autonomia articulat és el de la Mancomunitat 
de Catalunya, de 1919. La Mancomunitat es funda l’any 1914 per 
unificar diputacions i obtenir “per primer cop des del 1714, una 
administració pròpia” (Enciclopèdia Catalana).  
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Segons l’exposició L’inici del demà. Mancomunitat de 
Catalunya: 100 anys “els governs espanyols no li van traspassar 
cap competència ni cap recurs fiscal, però la transcendència de la 
seva obra va ser molt gran i el llegat de la institució […] és 
present avui dia”. 
Balcells subratlla que les bases redactades són maximalistes:  

Pel novembre del 1918, es redactaren precipitadament unes bases 
inspirades en el criteri maximalista del text aprovat per l’Assemblea 
de Parlamentaris de l’octubre de l’any anterior, un text que partia de 
la definició de les competències exclusives del poder central i cedia 
implícitament tota la resta al poder regional. 

(Balcells 2010:34) 

Aquell text regulava, entre d’altres, l’ús de la llengua catalana 
(cooficial en l’àmbit de la justícia), l’organització territorial (hi 
hauria una diputació única i un govern propi), la transferència de 
competències i la creació d’un cos de policia propi. 

A les Corts Generals es constitueix una ponència redactora al 
desembre de 1918. La comissió extraparlamentària se celebra els 
dies 8, 9 i 10 de gener de 1919, tot i que, com afirma Balcells, “el 
projecte d’estatut de la Mancomunitat no estigué llest fins al dia 
17” (ibid. 79).  
Aquest text, segons Balcells, “contenia concessions substancials 
al poder central” (ibid. 89) respecte la primera versió que se 
n’havia fet. Els reformistes donaven suport al referèndum per 
votar aquest projecte d’Estatut, malgrat que “no renunciaven a 
discutir i modificar després el contingut concret de l’estatut de la 
Mancomunitat, un cop feta la consulta popular, amb la qual cosa 
li treien la virtualitat d’un acte d’autodeterminació” (ibid. 125). 
Aquest text reclamava més autonomia, però la seva “lògica […] 
era federal i constituent” (ibid. 44). 

De qualsevol manera, l’iter parlamentari d’aquest projecte de llei 
s’interromp quan se suspenen les Corts el 27 de febrer de 1919 a 
causa de la vaga de la Canadenca. 
Aquell text fou el punt de partida del projecte d’Estatut del 1932: 

Encara que aleshores no s’aconseguís l’estatut d’autonomia, el 
projecte del 1919, fruit del consens català, va ser el precedent que 
facilità la ràpida elecció del text del 1931, convertit –amb retalls– en 
l’Estatut del 1932. 
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(Balcells 2010:140) 

 

5.2. Estatut de Núria (EAC 1932) 
En primer lloc, cal recordar que l’any 1931, Francesc Macià 
proclama la República Catalana, tot i que “el govern provisional 
de la República Espanyola s’oposà a aquest acte revolucionari 
[…] i l’Estat català restà reduït a govern autònom de la regió 
catalana” (Enciclopèdia Catalana). 

Segons l’historiador Pierre Vilar, aquella crisi fa ressorgir les 
aspiracions multinacionals a Espanya: 

Els vots del 12 d’abril de 1931, la florida de banderes a les finestres 
de Barcelona, el plebiscit de l’Estatut: tot em confirmà aviat, 
estadísticament, que les meves observacions del 1927 no eren gens 
enganyadores. En un Estat que durant molt de temps havia pogut 
creure’s un «Estat-nació», les greus crisis contemporànies feien 
ressorgir, en els fets i en els esperits, una antiga estructura 
multinacional. 

(Vilar 2013:60) 

La primera reunió de la ponència redactora és el 9 de juny de 
1931. Se’l coneix com a Estatut de Núria perquè els encarregats 
de redactar-lo “es van reunir a l’hotel de la vall de Núria […] i el 
20 de juny el projecte ja estava llest” (Abelló 2007:37).  

El text no planteja “cap altra via que la inserció de Catalunya en 
una república federal” (ibid. 35) i és un text “moderat” (ibid. 44).  

Al juliol s’aprova a la Diputació i el 2 d’agost és “votat per 
referèndum popular amb una participació aproximada del 75% del 
cens i amb el 99% de vots afirmatius” (ibid. 51). Llavors, el 
president Macià el lliura al president del Govern provisional de la 
República el 13 d’agost de 1931. El 18 d’agost, el president 
Niceto Alcalá Zamora el presenta a les Corts.  

L’EAC 1932 propugna una estructura federal per a Espanya; la 
creació d’un govern comú per als Països Catalans al si de la 
federació espanyola; el reconeixement de la llengua catalana com 
a única oficial a Catalunya; i, per últim, una clara distribució de 
competències entre la República i la Generalitat. 
Abelló assevera que la tramitació d’aquell EAC és feixuga: 
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El debat es va eternitzar; durant més d’un any, el text de l’Estatut va 
donar lloc a discussions apassionades a favor i en contra de 
l’autonomia, i va dividir i oposar polítics i intel·lectuals de signe 
divers. 

(Abelló 2007:52) 

Ortega y Gasset descriu el problema català així60: 
Cataluña dice, los catalanes dicen: “Queremos vivir de otra manera 
dentro del estado español”. La pretensión es legítima; es legítima 
porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional. La ley 
fija los trámites que debe seguir esta pretensión y quién y cómo debe 
resolver sobre ella. 

(Ridao 2005:67-68) 

Aquest intel·lectual espanyol concloïa, doncs, que era irresoluble: 
Digo, pues, que el problema catalán es un problema que no se puede 
resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, 
que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y 
seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema 
perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar. 

(Ridao 2005:33) 

El text es tramita després a Madrid. La delegació catalana hi 
anava molt animada: 

A Madrid no hi anàvem a afluixar. La missió que ens hi duia no 
permetia d’estirar ni arronsar. Anàvem, simplement, a dir el que 
volíem, no res més que això. A dir el que volíem i prou. No pas a 
exigir i, menys encara, a prendre com suposaven aquells crits. 

(Aymamí 1932:55) 

Segons les cròniques de l’època, hi havia un doble discurs al si 
del partit republicà:  

Qui endevinava a través dels mots dolços, extremadament dolços del 
cap del Govern Provisional, una certa reserva, una certa por, que 
possibles entrebancs dificultessin els bons propòsits d’alguns homes, 
veritablement liberals, veritablement demòcrates, de la República. 

(Aymamí 1932:70) 

El text es comença a discutir a les Corts el 6 de maig de 1932. Es 
fa palès que s’hauria de modular molt el seu contingut: 

Passà de ser redactat en l’ambient de suport de la primera eufòria 
republicana, a ser objecte d’una forta campanya de repudi, 

                                                
60 Aquestes discussions es poden consultar, entre d’altres, a Vilar (2013) o als 
debats parlamentaris entre Ortega y Gasset i Manuel Azaña (Ridao 2005). 
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orquestrada pels nuclis recalcitrants del castellanisme, però també per 
sectors molt heterogenis que es revestien d’una aurèola de reformisme 
democràtic 

(Abelló 2007:96) 

Les Corts l’aproven el 9 de setembre de 1932, tot i que “l’esperit 
federador i coordinador de l’Estatut de Núria, en ésser refusat per 
la constitució republicana, donava pas a una concepció regional 
de dependència” (Enciclopèdia Catalana).  
Les retallades a l’EAC, com succeeix durant el procés de reforma 
del 2006, s’interpreten com una forma de traïció: 

Al poble de Catalunya se li ha fet creure que la seva voluntat seria 
íntegrament respectada i si no és respectada així –íntegrament– aquest 
poble podrà dir, amb raó, que l’han enganyat. I si després d’estar nou 
mesos amb els braços oberts, ara li donen allò que convé als altres 
donar per tranquil·litat seva i no tot allò que aquest poble ha demanat 
en moments que podia exigir molt més, potser serà l’hora de creure 
que hem perdut el temps obrint els braços als forasters, mentre a dins 
de casa, entre nosaltres, ens hem lliurat, amb més acarnissament que 
mai, a cloure els punys. 

(Aymamí 1932:123) 

Segons Abelló, tanmateix, aquesta decepció també es llegeix des 
d’una perspectiva històrica en clau positiva: 

Malgrat la forta decepció per la retallada del text, l’Estatut es va 
convertir en una eina útil, que, amb la reconquesta de les institucions 
catalanes de govern, facultaria una legislació pròpia, encara que 
limitada. 

(Abelló 2007:187)  

Quan entra en vigor el text estatutari, s’elegeix i es constitueix el 
Parlament. L’EAC 1932 és, segons Balcells, “el primer de la 
Catalunya contemporània” (Balcells 2010:140). 
Pierre Vilar, al seu llibre del 1977 La Catalogne dans l’Espagne 
Moderne, afirma que “l’«estatut» de 1932, votat gairebé 
unànimement, acordà una «Generalitat» catalana dotada de tots 
els poders de l’Estat, menys la diplomàcia i l’exèrcit” (Vilar 
2013:62). Tot i així, el reconeixement nacional de Catalunya 
continuava sent un afer pendent: 

Perquè si el Compendi de Prat de la Riba, el 1894, deia en substància: 
«Catalunya és la Nació, Espanya és l’Estat», el romanticisme 
regional català, després de més de mig segle, només havia dit i 
repetit: «España es la nación, Cataluña es la patria». Aquesta 
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diferència de vocabulari presenta un interès teòric i històric evident. 
Dues fórmules, dos períodes. 

(Vilar 2013:72) 

L’EAC se suspèn parcialment després del 6 d’octubre de 1936, 
malgrat que la Generalitat n’assumeix les competències breument: 

Durant la Guerra Civil hi hagué un període d’assumpció màxima de 
les competències estatutàries per la Generalitat (1936-1937), però a 
poc a poc, sobretot a partir del 1938, es va produir una retallada de 
l’autonomia catalana.  

(Abelló 2007:187) 

Quan les tropes franquistes arriben al Principat, aproven una llei 
el 5 d’abril de 1938 que aboleix l’Estatut i tots els signes 
d’autonomia. 

5.3. Estatut de Sau (EAC 1979) 
La Dictadura, doncs, suposa que es recentralitzi l’Estat i 
s’aboleixi l’autonomia de les comunitats autònomes. Cal esperar 
uns anys perquè s’iniciï de nou el debat sobre l’estructura política 
d’Espanya. Com Sobrequés assenyala, “a partir de la mort de 
Franco, el 20 de novembre de 1975, Espanya i Catalunya 
iniciaren un procés que havia de canviar la seva història” 
(2010:11).  
Amb la mort de Franco, es basteix un marc legislatiu a partir de la 
Constitució (entra en vigor el 29 de desembre de 1978) que, a 
través dels estatuts–si més no teòricament–, garanteix als governs 
autonòmics àmplies cotes d’autonomia i autogovern.  
Aquest és l’anomenat pacte constitucional de 1978, el qual alguns 
dels experts entrevistats consideren que es comença a malmetre 
després de l’aprovació l’any 1982 de la LOAPA. 

En aquest marc jurisdiccional, es comença a treballar per elaborar 
la proposta d’Estatut de la transició. Per redactar-la i aprovar-la, 
se segueix, a proposta de Macià Alavedra, el mètode següent: 

1) Redacció d’un avantprojecte per part d’una ponència en la qual 
estiguessin representats tots els partits parlamentaris. 

2) Debat de l’avantprojecte en comissió i en ple. 
3) Aprovació del projecte definitiu per part de l’Assemblea de 

Parlamentaris.  
(ibid. 31) 
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La comissió redactora consta de 20 diputats, motiu pel qual se la 
coneix com a Comissió dels Vint. Està formada per Laureà López, 
Eduardo Martín, Josep Andreu, Josep M. Triginer, Felip Solé, 
Jaume Sobrequés, Josep Subirats, Macià Alavedra, Josep Verde, 
Manuel de Sàrraga, Josep Sendra, Jordi Solé Tura, Maria Dolors 
Calvet, Marcel·lí Moreta, Anton Cañellas, Joaquim Arana i Carles 
Güell de Sentmenat. Lacomissió comença a redactar 
l’avantprojecte d’EAC el 8 de setembre de 1978. 

La primera redacció s’enllesteix en reunions celebrades a 
Barcelona i, “entre el 12 i 15 de setembre, al parador de Sau, a 
Osona –va ser el que va donar nom a l’Estatut–, i de nou a 
Barcelona entre el 26 de setembre i el 17 d’octubre” (ibid. 32).  

Alguns dels temes que més polèmica generen llavors són, entre 
d’altres, la llengua, la condició política dels catalans, la justícia, 
l’organització territorial de la Generalitat. Segons Sobrequés, “les 
competències que correspondrien a una futura Catalunya 
autònoma eren la medul·la central de l’Estatut” (ibid. 37).  
En paral·lel a la redacció de l’EAC es redacta també la 
Constitució espanyola, que limita les aspiracions del text català:  

Va actuar en tot moment com un element de rebaixa de 
l’avantprojecte. Així, desapareixen, de les competències exclusives de 
la Generalitat, els col·legis professionals i la majoria de matèries 
econòmiques. 

(ibid. 45) 

De la mateixa manera, “aquella primera autoretallada va afectar 
altres temes importants” (ibid. 45). El 6 de novembre de 1978, la 
Comissió lliura a Tarradellas l’avantprojecte que havien redactat.  

El 10 de novembre es presenta al Ple del Parlament, i s’hi debat 
els dies 28 i 29 de novembre, i 1, 4, 5, 7 11, 15 i 16 de desembre. 
S’aconsegueix negociar-ne el contingut amb rapidesa, atesa la 
bona connexió entre múltiples partits: 

La majoria de temes havien tirat endavant gràcies a l’acord entre 
PSC, PSUC i CDC, dirigits pels respectius portaveus Eduardo Martín 
Toval, Jordi Solé Tura i Miquel Roca Junyent, que varen ser 
nomenats «la troika estatutària». 

(ibid. 73) 

El 16 de desembre es fa pública el text i els dies 20 i 26 d’aquell 
mes s’enllesteixen els treballs. Així doncs, 29 de desembre “el 
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projecte d’estatut fou aprovat en sessió solemne […] el dia 29 de 
desembre de 1978, presidida per Josep Tarradellas i Joan, 
president de la Generalitat Provisional” (Enciclopèdia Catalana).  
Es va haver de consensuar en un temps record per uns rumors 
que, de fer-se realitat, haurien dificultat la tramitació estatutària: 

La immediata dissolució de les Corts. Si aquella amenaça es feia 
realitat, es produiria un retard d’uns mesos. Calia, doncs, que 
l’Assemblea de Parlamentaris enllestís la feina abans que nous 
parlamentaris poguessin modificar uns acords no assolits. 

(ibid. 74) 

I així fou. Efectivament, el president del govern espanyol, Adolfo 
Suárez, dissol el dia 29 de desembre les Corts i convoca eleccions 
legislatives per al març de 1979. Així, doncs, “el procés de 
negociació de l’Estatut es va aturar i el projecte català va restar al 
registre del Congrés esperant dies millors” (ibid. 83). 
Fins al dia 12 de juny de 1979 no es publica al BOE el text 
estatutari aprovat a Catalunya, i fins al 25 no es fan “públics els 
motius de desacord que havien presentat al text català els diversos 
grups parlamentaris de les Corts espanyoles per tal que fossin 
debatuts” (ibid. 93).  
La primera reunió de la ponència se celebra el 20 de juliol, que 
també es troba els dies 26, 30 i 31 de juliol, i els dies 1 2, 361, 4, 5 
i 7 d’agost (la nit màgica del 3 al 4 d’agost). La reunió i debat a 
les Corts per a l’aprovació definitiva de l’Estatut té lloc el 13 
d’agost.  

A Madrid s’esmenen punts importants del preàmbul (com el 
sintagma realitat nacional, que al final es converteix en 
nacionalitat), de les competències, d’ordre públic, de justícia, 
d’institucions, l’organització territorial en províncies o la hisenda. 

Segons Enric Juliana, altres comunitats autònomes aprofiten 
l’embranzida catalana, ja que “a su vez, se promulgarían dos o 

                                                
61 Sobrequés defineix la nit del 3 al 4 com a màgica, perquè s’hi va desencallar 
el procés de negociació, gairebé aturat en aquell moment: “Es va negociar des 
de mitja tarda del dia 3 fins a quarts de dotze del migdia del dia 4. Sense 
dormir. En consolidar-se la claror del nou dia, cap a les vuit del matí, es va 
encendre la llum verda de l’ensenyament: la Generalitat hi tindria competència 
plena –no exclusiva–, l’Estat conservava l’alta inspecció i no se li negava el 
dret a crear centres propis a Catalunya” (Sobrequés 2010:104). 
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tres estatutos singulares de contenido federal, con asamblea 
legislativa y competencias más extensas” (Juliana 2006, cap. 5). 
Així es creen els anomenats estatuts de primera generació, que es 
contraposen als estatuts de segona generació (es redacten després 
de l’EAC 2006 i el prenen com a model). 
El 25 d’octubre de 1979 se sotmet a referèndum el text de l’EAC 
1979, que s’aprova amb el vot afirmatiu del 88,14% dels votants 
(amb una participació del 52,62% del cens electoral).  

El 29 de novembre de 1979 el Congrés dels Diputats ratifica 
l’EAC, el Senat ho fa el 12 de desembre i Joan Carles I el 
sanciona el 18 de desembre. Entra en vigor el 17 de gener de 
1980. 

Sobrequés sosté que “el que Catalunya fos capaç de construir en 
el futur dependria en bona mesura de la forma com administrés 
aquella autonomia, consolidada de manera definitiva el 1980” 
(2010:135). 
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Ce dont il s’agit ici, ce n’est pas de neutraliser le discours, 
d’en faire le signe d’autre chose et d’en traverser 
l’épaisseur pour rejoindre ce qui demeure silencieusement 
en deçà de lui, c’est au contraire de le maintenir dans sa 
consistance, de le faire surgir dans la complexité qui lui est 
propre. 
 

Michel Foucault 

 
6. Marc teòric i estat de la qüestió 
En aquest apartat presentem una breu compilació d’estudis 
desenvolupats en diferents àmbits que, per les seves 
característiques, formen part de la nostra recerca. En concret fem 
referència a treballs elaborats des de l’anàlisi del discurs (6.1.), la 
lingüística de corpus (6.2.), l’estadística textual emprada per 
estudiar el llenguatge polític (6.3.) i, per últim, des de la 
lexicometria (6.4.). Finalment, fem una síntesi i una justificació 
d’algunes de les tries presentades en aquest capítol (6.5.). 

Fem un èmfasi especial en aquelles de l’àmbit català i espanyol, 
però com veurem, no són les llengües en què s’han dut a terme 
més estudis lingüístics d’aquest tipus. 

6.1. L’anàlisi del discurs 
Aquest primer apartat es proposa caracteritzar l’anàlisi del discurs 
(AD en endavant). En primer lloc, se’n presenta la gènesi, la 
història i els objectius d’aquesta disciplina. 

A continuació, identifiquem algunes de les moltes definicions que 
se n’ofereixen, i presentem les escoles més representatives de 
l’AD. Finalment, expliquem quines han estat les aplicacions més 
habituals de l’AD en la descripció del discurs polític. 

6.1.1. Gènesi, història i objectius 
El nostre objecte d’estudi és el corpus format pels documents 
sorgits del procés de reforma de l’EAC 2006. S’hi inclouen, per 
tant, els textos redactats i negociats col·lectivament al Parlament i 
a les Corts Generals, així com aquells que els que elabora cada 
GP. 
Com hem constatat en l’extensa revisió bibliogràfica duta a terme, 
les investigacions lingüístiques d’aquest tipus de textos 
s’acostumen a fer des de l’AD. Fairclough (1989:6-11) sosté que 
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la resta de ciències socials (com la sociolingüística, la pragmàtica, 
la psicologia cognitiva, la intel·ligència artificial, l’anàlisi 
conversacional, la teoria social o els estudis crítics del llenguatge) 
no són suficients per descriure els textos lingüísticament, atès que 
“they all have major limitations from a critical point of view” 
(ibid. 5). S’ha provat que des de l’AD, “studies could be enhanced 
through a more detailed linguistic analysis of its texts” (Paltridge 
2012:199). 

Segons Maingueneau, i Charaudeau (2002:41-45), és difícil 
establir amb certesa el naixement de l’AD, ja que no podem 
vincular-la a un sol acte fundacional. La seva gènesi, de fet, 
segons Maingueneau (ibid. 41) es deu a la convergència de 
múltiples corrents, disciplines (les que enumerava Fairclough a la 
pàgina anterior) i a la renovació de pràctiques d’anàlisi textual 
molt antigues.  
A múltiples fonts –com al Dictionnaire d’analyse du discurs 
(ibid. 41), al volum Discourse Analysis (Paltridge 2012:2) o a 
l’article “Le corpus en analyse de discours: perspective 
historique” (Guilhaumou 2002:7)–, s’afirma que el primer cop 
que s’empra el sintagma anàlisi del discurs és l’any 1952, en un 
article en què Zellig S. Harris l’empra com a títol. Harris concep 
l’AD com l’extensió dels processos distribucionals a les unitats 
transfràstiques (transphrastiques). És, doncs, una disciplina 
recent. 

L’investigador partia de les dues premisses següents:  
1. volia analitzar el llenguatge a partir d’una unitat més gran 

que la frase; i,  
2. volia identificar la relació entre comportaments lingüístics 

i no lingüístics.  
Harris proposa investigar, per primera vegada, per què la gent sap, 
a partir de la situació comunicativa en què es troba, com ha 
d’interpretar l’enunciat d’algú altre. Parteix, per tant, d’una òptica 
que ara podríem considerar sociolingüística: 

La démarche inaugurale de l’analyse de discours s’avère très 
rapidement prendre la forme d’une approche sociolinguistique en ce 
sens qu’elle associe un modèle linguistique, essentiellement l’analyse 
d’énoncé, à un modèle sociologique, défini à travers la notion de 
conditions de production. 

(Guilhaumou 2002:10) 
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Tot i això, cal esperar fins a mitjan dècada dels seixanta per tal 
que es formin i consolidin els corrents que configurarien l’AD tal 
com la coneixem ara. 
L’AD, doncs, per definició i per gènesi, constitueix una 
aproximació que va més enllà de la descripció dels usos 
lingüístics a nivell microtextual. Paltridge (2012:12) assenyala 
que contribueix a no només descriure les tries lèxiques dels 
parlants, sinó també a explicar-les. 

Charaudeau, i Maingueneau (2002:45), reprenent aquesta idea, 
expressen que l’AD vol caracteritzar l’ordre discursiu dels textos, 
ja que, per primera vegada en la història, la totalitat dels enunciats 
d’una societat són potencials objectes d’estudi. Resumeixen 
l’evolució històrica de l’AD de la manera següent: 

On signalera en particulier l’ethnographie de la communication 
(Gumperz et Hymes 1964), l’analyse conversationnelle d’inspiration 
ehtnométhodologiste (Garfinkel 1967), l’École française; à cela 
s’ajoute le développement des courants pragmatiques, des théories de 
l’énonciation et de la linguistique textuelle. Il faut aussi accorder une 
place à des réflexions venues d’autres domaines, telle celle de M. 
Foucault (1969) qui déporte l’histoire des idées vers l’étude des 
dispositifs énonciatifs, ou celle de M. Bakhtine, pour ce qui concerne 
en particulier les genres de discours et la dimension dialogique de 
l’activité discursive. 

(ibid. 41) 

Des de la gènesi d’aquesta disciplina, l’AD s’ha caracteritzat per 
ser transversal i inestable (Charaudeau, i Maingueneau 2002:43) 
respecte les classificacions lingüístiques tradicionals.  
Mantovani (2008:41) assenyala que al Regne Unit, a finals dels 
anys vuitanta, l’AD es complementa amb les recerques sobre 
psicologia social discursiva d’un grup de la universitat de 
Loughborough encapçalat per Michael Billig. Billig afirma, a 
Arguing and Thinking62, que discurs i pensament estan íntimament 
connectats: 

Though, then, would not be seen as a process which is inevitably 
locked within the recesses of the brain and which is only dimly 
reflected in our words. Instead, the structure of the way we arguer 
reveals the structure of our thoughts. […] Humans do not converse 

                                                
62 El terme que encapçala el títol del llibre citat, arguing, es pot traduir en 
català, depenent del context, per discutir, argumentar o polemitzar. 
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because they have inner thoughts to express, but they have thoughts 
because they are able to converse. 

(Billig 1987:141) 

Per tant, segons aquesta aproximació, el discurs equival al 
pensament, i viceversa: el pensament se situa a l’interior del 
discurs, i no a l’inrevés, atès que l’activitat cognitiva està molt 
redimensionada a l’AD.  
L’AD interpreta en clau pragmàtica nombrosos processos 
comunicatius que des del cognitivisme depenen del coneixement 
o de la intenció del parlant. Afirma, a més, que permet identificar 
aquests processos cognitius més aviat com a processos socials 
cooperatius: 

Non è alle “capacità” cognitive dell’individuo (supposto) isolato che 
si deve guardare per comprendere come avvengano i processi di 
apprendimento […], ma al collegamento che gli attori creano nel 
contesto tra il gesto, le parole, la posizione del corpo, il suo 
orientamento nello spazio e le cornici sociali e culturali che rendono 
possibile la collaborazione tra le persone. 

(Mantovani 2008:42) 

El discurs és, doncs, una activitat a través de la qual l’emissor es 
posiciona en una discussió, és partícip d’un conflicte. Protàgores 
d’Abdera, que Billig reconeix com un dels seus puntals, considera 
que el discurs (i, per tant, el pensament) és controvèrsia, discussió 
constant (“All debate, to a certain extent, involves placing 
opposing positions into conflict with each other”) (Billig 
1987:75).  
Aquest psicòleg assegura que el món és un escenari de conflicte 
permanent i considera que no pot haver-hi neutralitat: triar una 
paraula esdevé ja una presa de posició. Aquest és el punt de 
partida dels estudis de Billig: ha analitzat els prejudicis (Billig 
1985), les ideologies (Billig 1991) i el discurs polític (Billig 
1995). 
Segons van Leeuween (2002:292), experts de múltiples ciències 
humanes amb interessos i finalitats diferents empren l’AD. 
Provenen de la sociologia (Deborah Schiffrin), de la psicologia 
(Herbert H. Clark), de l’antropologia (John J. Gumperz) o de la 
lingüística (Michael Stubbs), i algunes de les recerques han partit 
de disciplines com l’etnografia de la comunicació (John J. 
Gumperz) o la sociolingüística de la interacció (Monica Heller). 
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Altres aproximacions parteixen de definicions del discurs 
diferents: com a construcció social de la realitat, com a actuació o 
com a intertextualitat (Paltridge 2012:6-12), però no les tractarem 
aquí perquè s’allunyen força dels nostres objectius i metodologia 
de recerca. 
Partim, per tant, d’una concepció segons la qual l’AD analitza 
l’ús de la llengua en els discursos de locutors en situacions 
comunicatives reals. La majoria d’estudis parteixen 
d’aproximacions que s’inscriuen dins d’aquest vessant descriptiu. 
S’hi analitzen fets lingüístics documentats en corpus confegits a 
partir de produccions textuals reals, no creades ad hoc per a la 
recerca. 

Així s’ha trencat amb una tradició investigadora basada durant 
molts anys a descriure exemples que, normalment, eren 
abstraccions lingüístiques existents només en el cervell de 
l’investigador63.  

L’AD es proposa estudiar corpus que poden analitzar-se des 
d’altres disciplines (com la sociolingüística o l’anàlisi 
conversacional), però, segons Charaudeau, i Maingueneau “tout 
en s’appuyant sur elles, avec un point de vue différent” (2002:43). 

Com a analistes del discurs64, volem descriure les pràctiques 
discursives d’un procés legislatiu i polític tan complex com el de 
l’EAC 2006:  

L’historien du discours se donne pour objectif de décrire les pratiques 
discursives dans une conjoncture déterminée, à partir de 
configurations d’énoncés historiquement attestés.  

(Guilhaumou 1986:42) 

Ens centrem a estudiar el corpus des d’un punt de vista lèxic. Tot 
i això, considerem una línia interessant de treball estudiar altres 
aspectes del discurs normatiu en recerques futures. 

                                                
63 El Kaladi (2007), prenent com a referència Fillmore, defineix dues categories 
de lingüistes en relació a aquest criteri: “[…] d’un côté il y a les linguistes de 
corpus (corpus linguists) qui ne jurent que par des données attestées et 
informatisées et de l’autre, les linguistes en chaise longue (armchair linguists) 
qui tournent en rond en forgeant leurs propres exemples” (2007:34). 
64 Alguns autors francòfons com Guilhaumou (2002:6; 2010:133) també 
empren el terme historiador del discurs. 
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La transversalitat és un dels trets definitoris de l’AD des dels 
inicis. Charaudeau, i Maingueneau (2002:44) afirmen que no tota 
la comunitat científica considera l’AD com una disciplina: 

Certains sont tentés de ne voir dans l’analyse du discours qu’un 
espace transitoire, un champ parasitaire de la linguistique, de la 
sociologie ou de la psychologie, qui seraient, elles, de véritables 
disciplines. 

(Charaudeau, i Maingueneau 2002:44) 

Inclou, en certa manera, diverses aproximacions teòriques i 
metodològiques, com hem vist, de camps com la lingüística, 
l’antropologia o la sociologia. Un dels conceptes claus és context. 
Segons Kerbrat-Orecchioni el significat d’aquesta noció tan 
polisèmica depèn de l’escola que triem: 

Selon les auteurs, le terme de “contexte” est utilisé pour renvoyer 
surtout, soit à l’environnement verbal de l’unité (que d’autres 
préfèrent appeler, conformément à un usage en voie de généralisation, 
cotexte), soit à la situation de communication. 

(Charaudeau, i Maingueneau 2002:134) 

L’AD es proposa, entre d’altres, interpretar un discurs des de 
múltiples perspectives: 

La motivation de l’analyse de discours est double: les phrases 
contiennent des éléments qui ne peuvent s’interpréter au niveau de la 
phrase elle-même et l’interprétation d’un discours donné ne se réduit 
pas à la somme des interprétations des phrases qui le composent. 

(Reboul, i Moeschler 1998:13) 

Mantovani (2008:41) afegeix que l’AD és la disciplina que 
estudia les formes de discurs que no preveuen la intervenció d’un 
interlocutor. Aquestes, per tant, no han de seguir les regles 
conversacionals que regulen altres situacions comunicatives, com 
podria ser una conversa o un diàleg, en què sí que es produeix 
l’alternança de torns de paraula. En definitiva, una forma de 
discurs com la del text que estem analitzant. 

Per tant, el corpus objecte d’estudi s’encabeix dins d’aquesta 
tipologia textual. Tots els textos que integren el corpus han estat 
negociats. Pel que fa al bloc 1, són documents que cada partit ha 
consensuat internament; quant al bloc 2, són consensuats entre els 
GP en seu parlamentària. 
Segons Maingueneau, les recerques en AD no es proposen 
desxifrar els funcionaments discursius sinó que analitzen 
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fenòmens molt localitzats per elaborar interpretacions sobre 
corpus ideològicament sensibles (Charaudeau, i Maingueneau 
2002:44), com el nostre. Caldrà tenir present aquesta afirmació en 
tot moment, ja que com bé afirma Tournier cal interpretar amb 
cura les matrius de dades que obtinguem de l’anàlisi estadística: 

Fréquences, répartitions, cofréquences, cadences, probabilités, 
approximations et autres données statistiques ne signifient pas 
idéologie mais simples thématisations; elles ne signifient pas 
intentionnalité mais stratégies discursives; elles ne signifient pas 
langue mais corpus et, au-delà, discours, usages, situations de 
communication, sites d’emploi. Toutes les analyses montrent que, mis 
à part quelques très rares mots-outils toujours également répartis, les 
fréquences et autres indices ne sont pas un attribut virtuel de code 
mais un phénomène effectif de parole, c’est-à-dire de 
conditionnement individuo-social, avec les marges de variance et 
d’incertitude qui accompagnent les phénomènes humains.  

(Charaudeau, i Maingueneau 2002:344-345) 

Ens proposem de detectar aquelles formes i pistes lingüístiques i 
discursives que, per la seva natura “ideològicament sensible”, 
hagin variat i causat més polèmiques durant tot el procés de 
reforma de l’EAC 2006. Aquesta mena de recerques és força 
habitual en l’AD, segons Wilson (“One of the core goals of 
political discourse analysis is to seek out the ways in which 
language choice is manipulated for specific political effect”) 
(2001:410). 

La clau que justifica que hi hagi formes sensibles rau del concepte 
de transformació, que s’ha de definir així: 

The general principle here is one of transformation. Similar words 
and phrases may come to be reinterpreted within different ideological 
frameworks. Linked directly to this process is the concept of 
“representation.” Representation refers to the issue of how language 
is employed in different ways to represent what we can know, 
believe, and perhaps think. 

(Wilson 2001:401) 

Amb l’anàlisi dels usos de lemes com nacional, estatal, català o 
espanyol (Morales 2008), observem que una forma adquireix 
sentits diferents en funció del context en què se situen. De la 
mateixa manera que Gutiérrez afirma que una base important del 
lèxic que integra el nostre corpus està ideològicament marcat, 
subscrivim les paraules següents: 
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Pretendo analizar el discurso desde una perspectiva orientada a la 
investigación política, esto es, desde un punto de vista que asuma que 
el lenguaje es un portador de contenido político y no solamente una 
herramienta para poder hablar sobre fenómenos extradiscursivos que 
existen independientemente de lo que decimos y, por lo tanto, de lo 
que concebimos y afirmamos. 

(Gutiérrez 1999:2) 

L’AD es basa en l’anàlisi del text i del seu context per posar en 
relació aquestes dues instàncies a través d’una teoria del discurs, 
segons Maingueneau (1976:18). 

6.1.2. Definicions 
A la bibliografia publicada hi ha diferents escoles d’AD, que 
presentarem a continuació. Atesa la seva transversalitat i relativa 
joventut65, cadascuna parteix d’una unitat d’anàlisi diferent i això 
implica múltiples definicions de la mateixa disciplina.  
De fet, el sintagma anàlisi del discurs, tal com passa amb context, 
té més d’un significat en funció de l’escola. A Jaworski, i 
Coupland (1999:1-2) o a Paltridge (2012:13-14), s’inclouen fins a 
13 definicions diferents d’AD66.  
Entre d’altres, podem definir-la com “the study of any aspect of 
language use”, “the analysis of language in use”, “language as an 
instrument of communication, whose expression is discourse” o 
“it is language use, whether speech or writing, seen as a type of 
social practice” (Paltridge 2012:13). 

Segons Gee (1999:98), Charaudeau, i Maingueneau (2002:41) i 
Paltridge (2012:6-12), no hi ha una sola definició perquè varien 
els interessos, les premisses i la finalitat analítica de cada 
disciplina. 

Scollon, i Wong (2001:538) sostenen que aquest és polisèmic 
perquè s’utilitza com a hipònim i com a hiperònim a l’hora: 

                                                
65 Shuy (2001:441-444) i Flowerdew (2012:181-183) presenten un repàs de les 
vies de recerca més explotades en els darrers anys i els reptes de futur que ha 
d’encarar l’AD. 
66 A més de les fonts citades, a Schiffrin, Tannen, i Hamilton (2001:538-547) 
hi ha una anàlisi detallada de la polisèmia del sintagma anàlisi del discurs i un 
repàs exhaustiu de l’evolució històrica del concepte segons les diferents 
escoles. 
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On the one hand, it refers to the close linguistic study, from different 
perspectives, of texts in use. On the other hand, discourse refers to 
socially shared habits of thought, perception, and behavior reflected 
in numerous texts belonging to different genres. 

(Scollon, i Wong 2001:538) 

Maingueneau afirma que s’empra en alguns casos com a sinònim 
d’estudis discursius (hiperònim) o com a cadascuna de les 
disciplines específiques que estudien el discurs (hipònim): 

L’analyse du discours se voit attribuer des définitions les plus variées: 
très larges, quand on la considère comme un équivalent d’«étude du 
discours», ou restrictives quand, distinguant diverses disciplines qui 
prennent le discours pour objet, on réserve cette étiquette à l’une 
d’elles. 

(Charaudeau, i Maingueneau 2002:41)  

Això s’explica pel fet que, segons Jaworski, i Coupland 
(1999:29), hi ha diferents escoles que adopten punts de partida 
teòrics diferents i que són més o menys abstractes: 

Some approaches remain quite close to the central goals of linguistics, 
offering better linguistic descriptions of texts, spoken and written. At 
the other extreme, as we have seen, there are approaches to discourse 
which assume that the most significant sorts of linguistic organisation 
are highly abstract, and not directly amenable to textual analysis. 

(Jaworski, i Coupland 1999:29) 

Tanmateix, tot i aquestes variacions, en aquesta recerca partim 
d’una de les definicions d’anàlisi del discurs més acceptades en 
l’actualitat: 

Discourse analysis examines patterns of language across texts and 
considers the relationship between language and the social and 
cultural contexts in which it is used. Discourse analysis also considers 
the ways that the use of language presents different views of the 
world and different understandings. It examines how the use of 
languages is influenced by relationships between participants as well 
as the effects the use of language has upon social identities and 
relations. It also considers how views of the world, and identities, are 
constructed through the use of discourse. 

(Paltridge 2012:2) 

Un dels nostres objectius principals és identificar com els usos 
lingüístics estan molt influenciats per diferents factors, entre els 
quals la negociació política (sobretot els del bloc 2). Aquests 
elements són comuns a la majoria de treballs de l’anàlisi del 
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discurs, però com hem vist el terme s’empra amb múltiples 
significats67.  

6.1.3. Escoles i tradicions 
Ja hem avançat que les recerques en anàlisi del discurs provenen 
de camps com la pragmàtica i la teoria dels actes de parla, de 
l’anàlisi conversacional, de la psicologia discursiva, de 
l’etnografia de la comunicació, de la sociolingüística 
interaccional, de l’anàlisi de la narració i de l’anàlisi crítica del 
discurs (ACD). A continuació, doncs, repassem l’evolució68 de 
cadascuna d’aquestes disciplines. 

Pel que fa a la primera, la pragmàtica i la teoria dels actes de 
parla, hem d’assenyalar que la pragmàtica es defineix com la 
disciplina que analitza “beyond the level of the sentence and the 
relationship between linguistic and non-linguistic behaviour” 
(Paltridge 2012:2). S’encarrega de “l’étude de l’usage du langage, 
par opposition à l’étude du système linguistique” (Charaudeau, i 
Maingueneau 2002:455) i analitza l’ús dels signes en un context 
determinat. 
Es desenvolupa a partir de les recerques d’Austin sobre els actes 
de parla, de l’estudi de Grice sobre les màximes conversacionals i 
el principi de cooperació, de la teoria de la pertinença plantejada 
per Sperber i Wilson, i dels treballs sobre enunciació lingüística, 
argumentació, interacció verbal i teories de la comunicació.  

L’AD, des d’aquest vessant teòric, té algunes restriccions: 
Elle est obligée de s’appuyer constamment sur l’étude de phénomènes 
comme les connecteurs, la référence nominale, les actes de langage, 
etc.; elle est en outre profondément marquée par les idées forces (sic) 
de la conception pragmatique du langage (interactivité, rôle cruciale 
de l’implicite, etc.). 

(Charaudeau, i Maingueneau 2002:457) 

Alguns investigadors que han partit d’aquesta perspectiva són 
Terry Winograd, Munindar P. Singh o Andrew Jones. 

                                                
67 Fairclough diferencia el que anomena “anàlisi del discurs orientada 
textualment” d’altres aproximacions amb una orientació teòrica social més 
palesa. Per a més informació, consulteu Paltridge (2012:6-7).  
68 Per a més informació, llegiu Calsamiglia, i Tusón (1999:19-26) i López 
(2014:29-99). 
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Quant a l’anàlisi conversacional, cal esmentar que es desenvolupa 
a finals dels anys setanta de l’escola sociològica de 
l’etnometodologia. Segons l’Enciclopèdia catalana, aquesta 
branca de la sociologia té per objecte “l’estudi de com la gent 
dóna sentit a allò que els altres diuen i fan en el curs de la 
interacció social quotidiana” (2015): concep el llenguatge com 
una forma d’acció social. 
La disciplina es proposa explicitar com l’organització de les 
interaccions socials reprodueix i legitima les estructures de poder 
i organització social i institucional de les nostres societats. Una 
subdivisió69 (molt fructífera) d’aquesta escola és l’anàlisi de la 
conversa. Alguns estudis situats en aquesta perspectiva serien els 
de van Dijk (1977) i Gumperz (1982).  
Traverso (2002:37-39) revela que hi ha dos vessants diferenciats 
dins l’anàlisi conversacional. El primer, deductiu, es proposa 
“formuler les règles d’enchaînement et de composition pour 
l’analyse de discours” (ibid. 37). El segon, inductiu, es basa en la 
detecció de “régularités et de récurrences dans la construction 
collaborative et ordonnée des échanges produits” (ibid. 38). 
Algunes de les recerques dutes a terme són les de van Dijk (1977) 
i Moeschler (1985). 
El tercer camp esmentat era el de la psicologia discursiva. Per 
desmarcar-se dels mètodes experimentals i estadístics que 
predominaven en psicologia als anys vuitanta sobre alguns temes 
de recerca tradicional, com l’estudi actitudinal, Jonathan Potter i 
Margaret Wetherell publiquen el 1987 l’obra iniciadora d’aquest 
corrent: Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and 
Behaviour.  

                                                
69 Traverso assegura que el món anglosaxó –a diferència de l’escola francesa, 
entre altres– distingeix l’anàlisi del discurs de l’anàlisi conversacional: “Ces 
deux approches du même objet se distinguent sur différents points qui con-
cernent, outre leur origine disciplinaire (sociologique ou linguistique), leurs 
mé-thodes: approche déductive, fondée sur la délimitation d’unités et de 
catégories dont on cherche à formuler les règles d’enchaînement et de 
composition pour l’analyse du discours; approche inductive, fondée sur le 
repérage de régularités et de récurrences dans la construction collaborative et 
ordonnée des échanges pro-duits en situation pour l’analyse conversationnelle” 
(Traverso 2002:37). 
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A diferència de la pràctica més generalitzada fins aleshores entre 
els psicòlegs socials (la qual consistia a explicar la motivació de 
determinats comportaments a partir de llur opinió), aquest nou 
mètode analitza el discurs dels pacients per fer-ne el diagnòstic: 

Our focus is exclusively on discourse itself: how it is constructed, its 
functions, and the consequences which arise from different discursive 
organization. […] The language of the self and mental life is a public 
one which is available for analysis. 

(Potter, i Wetherell 1987:178-179) 

Algunes de les recerques han estat les d’Edwards (1999) i Potter, i 
Hepburn (2008)70. 
Pel que fa al quart camp d’origen de l’AD, cal esmentar 
l’etnografia de la comunicació. Aquesta escola, fundada als anys 
seixanta per J. Gumperz i D. Hymes es caracteritza per contrastar 
els comportaments comunicatius en diferents societats per assolir, 
com Bruxelles (2002:233-235) destaca, un objectiu teòric concret:  

Constituer la communication en système culturel au même titre que la 
parenté ou la sexualité, une approche interdisciplinaire nourrie 
d’ethnologie, de linguistique et de sociologie, et une démarche de 
terrain fondée sur l’observation des pratiques communicatives.  

(Bruxelles 2002:233) 

Es proposa un objectiu ambiciós: trobar explicacions universals 
que justifiquin les conductes discursives locals en un marc “global 
de croyances, d’actions et de normes, constitutif d’une réalité 
sociale ou culturelle” (ibid. 235). Alguns dels autors que han dut a 
terme investigacions des d’aquesta aproximació han estat 
Lindenfeld (1990) o Winkin (1996). 

El cinquè camp del qual beu l’AD és la sociolingüística 
interaccional (o interpretativa). Gumperz, el deixeble de Hymes al 
quan ens referíem abans, juntament amb el sociòleg Erving 
Goffman, són els noms principals d’aquest corrent. Adopten i 
amplien el camp de treball del corrent anterior tot analitzant “how 
interactants from different cultural groups apply different rules of 
speaking in face-to-face interaction” (Jaworski, i Coupland 
1999:36).  

Gumperz desenvolupa el concepte de marc (frame), el qual 
esdevé central per altres corrents de l’AD, com per exemple 
                                                
70 Per a més informació, consulteu Potter (2012). 
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l’ACD. Algunes recerques dutes a terme des d’aquesta escola han 
estat les de Tannen (1989) o Young (1994).  

El sisè corrent del qual parteix l’AD és l’anàlisi de la narració, 
derivat d’un dels treballs de Goffman (com hem vist, un dels 
principals actors de la sociolingüística interaccional). Defineixen 
narració de la manera següent: 

A tale or anecdote, that is, a replaying, is not merely any reporting of 
a past event. In the fullest sense, it is such a statement couched from 
the personal perspective of an actual or potential participant who is 
located so that some temporal, dramatic development of the reported 
event proceeds from that starting point. A replaying will therefore 
incidentally be something that listeners can empathetically insert 
themselves into, vicariously reexperiencing what took place. A 
replaying, in brief, recounts a personal experience, not merely reports 
on an event. 

(Goffman 1974:504) 

Per tant, la narració o història és el relat discursiu d’un o diversos 
fets reals o ficticis del present, el passat o el futur. Jaworski, i 
Coupland (1999:36) afirmen que aquesta és una aproximació 
important de l’AD, atès que:  

It deals with a pervasive genre of communication through which we 
enact important aspects of our identities and relations with others. It is 
partly through narrative discourse that we comprehend the world and 
present our understanding of it to others.   

(Jaworski, i Coupland 1999:36) 

A partir de les recerques d’aquest àmbit, per exemple, s’han 
desenvolupat estudis d’estilística literària, els quals han permès 
caracteritzar les estructures de les històries orals (Lebov 1972) o 
la dels contes de fades (Toolan 1988). 

El darrer camp del qual parteix l’AD és l’anàlisi crítica del discurs 
(ACD), però d’aquesta ens n’ocuparem més tard, a la secció 6.1.5. 
Actualment, existeixen altres aproximacions derivades de l’AD71. 
Hem assenyalat, doncs, les principals aproximacions als estudis 
de discurs i la multiplicitat de definicions existents. Jørgensen, i 
Phillips (2002) asseguren que, tot i que la noció de discurs varia 
força segons l’escola, en el fons hi ha elements comuns a totes: 

                                                
71 Per a més informació els estudis del discurs actuals, consulteu Gee, i 
Handford (2012), i Paltridge (2012). 
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The concept has become vague, either meaning almost nothing, or 
being used with more precise, but rather different, meanings in 
different contexts. But, in many cases, underlying the word 
‘discourse’ is the general idea that language is structured according to 
different patterns that people’s utterances follow when they take part 
in different domains of social life, familiar examples being ‘medical 
discourse’ and ‘political discourse’. ‘Discourse analysis’ is the 
analysis of these patterns. 

 (Jørgensen i Phillips 2002:12) 

Charaudeau, i Maingueneau (2002:44) estableixen alguns 
paràmetres comuns a tots els estudis que parteixen de l’AD: 

1. conceben el discurs en el marc de la interacció social; 
2. prioritzen l’anàlisi de les situacions comunicatives, tot 

prioritzant la caracterització dels gèneres discursius; 
3. constaten que els funcionaments discursius depenen de les 

condicions de producció del coneixement o del 
posicionament dels interlocutors; 

4. posen èmfasi en l’organització textual o la detecció de 
marques d’enunciació. 

Cal, a més, que tinguem en compte què podem i no podem fer des 
d’aquesta aproximació, eminentment qualitativa: 

Discourse analysis is a committedly qualitative orientation to 
linguistic and social understanding. It inherits both the strengths and 
the weaknesses associated with qualitative research. As weaknesses, 
there will always be problems in justifying the selection of materials 
as research data. […] 
If discourse analysis is able to generalise, it can normally only 
generalise about process and not about distribution. […] One 
common weakness of discourse analysis is therefore that there is a 
potential mismatch between the analytic method and the 
interpretation of data in distributional terms. 

(Jaworski, i Coupland 1999:18) 

Aquest fet, segons Paltridge, pot donar uns resultats esbiaixats 
perquè la construcció teoricoconceptual d’aquests estudis 
acostuma a basar-se en la interpretació (única) dels investigadors: 

A weakness […] is its reliance on just the analyst’s interpretation of 
the texts. She suggests drawing more on recipients’ interpretations in 
the analysis. 

(Paltridge 2012:199) 
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6.1.4. L’AD i el discurs polític 
La majoria de recerques que s’han desenvolupat sobre corpus 
polítics s’han centrat a caracteritzar un període o un personatge. 
Aquests estudis s’inclouen dins de l’àmbit d’estudi de l’AD72: 

L’analyse du discours peut tirer grand profit de telles approches, si 
elle ne s’y tient pas et retourne au texte: il est impossible de se 
satisfaire d’un simple décompte de la surface qui ne prend pas en 
considération l’engendrement syntaxique. 

(Maingueneau 1976:42) 

Hem decidit analitzar un text com l’EAC 2006 perquè, com s’ha 
afirmat, va marcar un punt d’inflexió en el desenvolupament 
polític de Catalunya i Espanya, i perquè continua sent d’actualitat. 
Recordem també que aquest text estatutari apareix després del de 
Núria de 1932 i del de Sau de 1977, amb els quals entra en 
relació: 

Discourses are always defined in relationships of complicity and 
contestation with other Discourses, and so they change when other 
Discourses in a society emerge or die.  

(Gee 1999:22) 

Aquest text normatiu es redacta, doncs, com a resposta a les 
aspiracions d’autogovern del poble català, com a reclamació d’un 
canvi de l’statu quo, amb més competències: 

Discourses are out in the world and history as coordinations (“a 
dance”) of people, places, times, actions, interactions, verbal and non-
verbal expression, symbols, things, tools, and technologies that 
betoken certain identities and associated activities. Thus, they are 
material realities.  

(ibid. 23) 

Molts dels treballs desenvolupats a partir de l’AD es proposen 
detectar les pistes lingüístiques que transmeten la ideologia de 
l’emissor i, a través de l’estudi contrastiu amb altres corpus, 
s’identifiquen les omissions i les especificitats del vocabulari dels 
diferents emissors. Cortelazzo, i Tuzzi afirmen que un discurs, i el 
seu lèxic i estil, està condicionat per la seva autoria: 

                                                
72 Per a més informació sobre els diferents enfocaments sota aquesta 
denominació, consulteu Calsamiglia, i Tusón (1999:15-26). A més, a López 
Alonso (2014:13-27) trobeu un resum de l’evolució de l’AD en els darrers 
anys. 
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Lo stile di un discorso non è una variabile indipendente rispetto ai 
contenuti nozionali, ideologici, simbolici del testo; un’accorta 
descrizione stilistica e retorica può fare emergere, al pari di altri tipi 
di analisi, la natura profonda del testo e la fisionomia del suo autore. 

 (Cortelazzo, i Tuzzi 2007:230) 

En plantejar-nos la relació entre la noció d’ideologia i la de 
discurs topem amb dues vies d’explotació no necessàriament 
incompatibles. 

La primera, que centra la ideologia en les marques que es detecten 
de forma oberta en el discurs a través de judicis explícits, 
modalitzacions, selecció d’unitats, combinació, etc. En aquest cas 
l’AD es basa fonamentalment en l’anàlisi del text, d’allò dit i, a 
partir dels resultats, podem formular una teoria del discurs, tal 
com esmentàvem abans:  

Si l’analyse de discours emprunte alors son modèle de systématicité à 
la linguistique structurale, la linguistique elle-même, par ses 
jugements de grammaticalité, réitère des jugements idéologiques qui 
servent d’instance de jugement à l’analyse de discours. 

(Guilhaumou 2002:9-10) 

La segona via suggereix que darrere d’allò dit hi ha sempre un 
“no-dit” (el “dire sans dire, écrire sans écrire” de la citació de 
Derrida de l’apartat 3.5): el terreny de les posicions prèvies, de les 
creences amagades, dels estereotips, etc. Aquests configuren les 
pressuposicions i els implícits dels textos; els analistes francesos 
l’anomenen inasserté i préconstruit, ja que reflecteix la imatge 
del món que té l’individu productor d’un discurs. Aquest 
preconstruït suposa un discurs previ en forma de representació, 
discurs que normalment passa per acceptat quan parlem amb un 
altre, és com una base sobre la qual s’estableix un consens: 

Així, des d’aquesta opció, en un discurs sempre hi ha un “construït” 
(explicitat discursivament) i un “pre-construït” (representat). El 
coneixement del “pre-construït” serà condició bàsica per a la 
interpretació completa del “construït”. 

(Cabré Castellví 1986:295-296) 

Després de tot, com hem afirmat, l’AD “is a committedly 
qualitative orientation to linguistic and social understanding” 
(Jaworski, i Coupland 1999:18). Nosaltres complementem 
l’orientació qualitativa de l’AD amb una metodologia quantitativa 
consolidada que presentarem més tard: la lexicometria. 
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Abans, però, és pertinent presentar una altra metodologia que s’ha 
emprat per caracteritzar molts discursos polítics: l’ACD. 

6.1.5. L’anàlisi crítica del discurs 
Un dels corrents més recents i amb una acceptació més àmplia és, 
potser, l’Anàlisi Crítica del Discurs (ACD). Es defineix com “the 
study of discourse in relation to the structure of a society as 
perceived e.g. by Marxists; to ideologies etc. seen as underlying 
its ‘production’” (Fairclough 1995:32). Segons l’ACD, els 
discursos tenen un paper fonamental a l’hora de mantenir i 
legitimar la desigualtat, la injustícia i l’opressió a la societat.  

Els seus ideòlegs l’allunyen de la retòrica postmoderna que afirma 
que el món és cada cop més igual, democràtic i just. Mantovani 
assegura que “tra i suoi ispiratori troviamo Bourdieu, Derrida, 
Lyotard e soprattutto Foucault” (2008:91).  

Aquest darrer, catedràtic de filosofia al Collège de France de 1970 
a 1984, va establir els principis teòrics que permetrien que l’ACD 
es desenvolupés posteriorment73. Jørgensen, i Phillips (2002:12-
14) en destaquen el paper cabdal en aquesta disciplina: 

Michel Foucault has played a central role in the development of 
discourse analysis through both theoretical work and empirical 
research. In almost all discourse analytical approaches, Foucault has 
become a figure to quote, relate to, comment on, modify and criticise. 

(Jørgensen, i Phillips 2002:12) 

D’una banda, Foucault parteix de la premissa que la veritat és una 
construcció discursiva. Investiga les regles per determinar què és 
cert i què és fals, què es pot dir i què s’ha de callar (Foucault 
1969).  

Per aquest motiu, “the majority of contemporary discourse 
analytical approaches follow Foucault’s conception of discourses 
as relatively rule-bound sets of statements which impose limits on 
what gives meaning” (Jørgensen, i Phillips 2002:13).  

D’altra banda, la gran aportació de Foucault fou la teoria següent: 

                                                
73 Per a més informació quant a les aportacions de Foucault a l’AD, llegiu 
Charaudeau, i Maingueneau (2002:270-272), l’epígraf “Foucault’s 
Archaeology and Genealogy” (Jørgensen, i Phillips 2002:12-14) i l’epígraf 
“Foucaultian discourse” (Schiffrin, Tannen, i Hamilton 2001:542-543). 
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In reality however this discourse [discourse of repression] serves to 
make possible a whole series of interventions, tactical and positive 
interventions of surveillance, circulation, control and so forth, which 
seem to have intimately linked with techniques that give the 
appearance of repression, or are at least liable to be interpreted as 
such. 

(Foucault 1980:120) 

Estableix, per tant, un paral·lelisme entre poder –control– i 
discurs. Segons Jørgensen, i Phillips, discurs i coneixement són 
poder: 

Foucault focuses on power. In common with discourse, power does 
not belong to particular agents such as individuals or the state or 
groups with particular interests; rather, power is spread across 
different social practices. Power should not be understood as 
exclusively oppressive but as productive; power constitutes discourse, 
knowledge, bodies and subjectivities. 

(Jørgensen, i Phillips 2002:13)  

Per tant, des de la seva gènesi, l’ACD estudia la relació entre 
poder i discurs (Fairclough 1989, 1992, 1995). Segons van Dijk, 
aquest corrent no s’associa a cap escola de lingüística o d’anàlisi 
del discurs (van Leeuween 2006:290) i, segons Billig les primeres 
anàlisis d’aquests investigadors s’hi referien amb noms com 
critical language awareness o critical language studies (Billig 
2007:37). 

S’hi estudien aspectes com la relació entre les pràctiques 
lingüístiques dels parlants (particularment les categoritzacions) o 
les pràctiques de càstig i exclusió que es desenvolupen als 
sistemes de poder del món occidental. L’ACD proposa fer-ho 
palès i combatre els prejudicis, la discriminació i el racisme, 
especialment els que es vehiculen a través dels mitjans de 
comunicació (diaris, televisions, blogs, pàgines web, etc.).  
Estudia com els mitjans construeixen les expressions, els 
arguments i la jerarquia de les informacions que, posteriorment, 
acaba formant l’opinió pública d’una comunitat lingüística, ja que 
la població l’empra per elaborar els seus propis judicis i 
prejudicis.  

L’ACD, doncs, analitza (per fer-les evolucionar) les formes de 
poder que s’estableixen a través del discurs entre sexes, races, 
classes socials, etc. Les últimes investigacions sobre ACD es 
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publiquen a revistes científiques com Critical Discourse Studies i 
Journal of Language and Politics. 

Mantovani afirma que, aquest corrent es distancia de les 
retòriques postmodernes sobre la creixent democratització de les 
institucions i declara que “le diseguaglianze sono anche più forti 
che in passato ma sono mascherate abilmente” (Mantovani 
2008:91).  
Van Leeuween explica que l’ACD va sorgir a mitjan anys 
vuitanta i que com a moviment comença el 1992: 

At a meeting in Amsterdam with presentations by van Dijk, 
Fairclough, Wodak, Kress, and van Leeuween, which were later 
published as a special issue of Discourse and Society (4, 2,1993). The 
group gradually expanded and continued to meet annually from 1992 
onward. 

(van Leeuween 2006:292) 

L’ACD inclou tres escoles de recerca que parteixen 
d’aproximacions lleugerament diferents74. D’una banda, hi ha 
l’escola de Londres, encapçalada per Norman Fairclough, que 
desenvolupa una anàlisi sociocultural: s’estudia la relació entre 
els actes comunicatius dels individus i les estructures socials més 
àmplies (com la classe) (Fairclough, i Wodak 1997).  

De l’altra, tenim l’escola de Viena, la qual adopta una 
aproximació sociohistòrica, l’exponent principal de la qual és 
Ruth Wodak. Des d’aquest corrent, s’analitzen els aspectes 
afectius de la interacció, els problemes d’identitat i de gènere, i 
sobre la construcció discursiva del nosaltres75 que identifica 
l’endogrup (Wodak 1989). 

Finalment, l’escola d’Amsterdam, abanderada per Teun van Dijk, 
parteix d’una aproximació del discurs sociocognitiva (van Dijk 
1997). El lingüista holandès parteix del concepte d’intencionalitat 
i de la teoria dels actes lingüístics d’Austin i Searle. 

Aquesta darrera perspectiva ha estat de les que ha comptat amb 
més seguiment a Catalunya i a Amèrica Llatina (a països com 
Xile i Brasil). Des d’ella, s’han dut a terme treballs sobre la 
                                                
74 Per a més informació consulteu Fairclough (1995, 2012), Mantovani 
(2008:89-99), van Leeuween (2006:290-294) i Paltridge (2012:186-203).  
75 S’ha estudiat, entre altres, a Otaola (1986:50-61), Nuñez, i Guerrero 
(2002:37) i Martinez (2003:33). 
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representació del nacionalisme i de la identitat en els editorials de 
premsa publicats a Catalunya entre 1977 i 1996 (Giró 1999), la 
representació social que emergeix en els debats parlamentaris 
sobre immigració i racisme (Ribas 2000; van Dijk 1993, 1998; 
van Dijk, i Wodak 2000; Riva, Colombo, i Montali 2008) o l’ús 
de les metàfores en el discurs d’Hugo Chávez (Aponte Moreno 
2008), només per esmentar-ne una petita mostra.  
Les recerques d’ACD s’han desenvolupat, sobretot, a Alemanya, 
França i Espanya. D’Alemanya, per exemple, cal assenyalar les 
recerques sobre el vocabulari de la guerra i la pau (Pasierbsky 
1983) o la caracterització d’Ehlich (1989) del vocabulari i els 
discursos nazistes. De les recerques més recents cal assenyalar, 
per exemple, la caracterització del conflicte d’Iraq a la premsa 
britànica i alemanya (Dirks 2006) o del discurs islamòfob a la 
premsa alemanya i holandesa (Schneider 2011). 
A França, bressol de l’anàlisi discursiva de textos polítics i de de 
la lexicometria política, existeix una tradició molt consolidada 
d’aquesta mena d’estudis. En la majoria dels casos els 
investigadors francesos duen a terme recerques formals, 
quantitatives i automàtiques, que després complementen amb una 
interpretació de l’ACD. Algunes referències clàssiques serien 
Pêcheux (1969, 1982) o Guespin (1976), i una més actual seria la 
de Vienne (2009). 
A Espanya i al món hispanòfon76, també s’han desenvolupat 
diverses recerques inscrites en aquesta escola. Són especialment 
destacables les dutes a terme a Mèxic: Sierra (1992) i Carbó 
(1995) han tractat, respectivament, el discurs de les autoritats 
locals i la presa de decisions o els debats parlamentaris.  

A Espanya, autors com Bañón (2002, 2008a, 2008b), de la Fuente 
(2002) o Lario (2005, 2006, 2008) han estudiat el discurs de la 
immigració.  
Segons Billig, aquesta manera de fer AD és crítica perquè les 
anàlisis comparteixen els trets següents: 

Critical approaches claim to be critical of the present social order; 

                                                
76 Per a una anàlisi detallada, consulteu Schiffrin, Tannen, i Hamilton 
(2001:360-361) i Rubio (2010:72-77). 
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Critical approaches position themselves as being critical of other 
academic approaches, that are not primarily addressed to the critique 
of existing patterns of dominance and inequality; 
Critical approaches assert that academic work is related to the social 
conditions of domination. 

(Billig 2007:39) 

En aquest tipus de recerca, per tant, el paper de l’investigador va 
més enllà de la simple constatació i anàlisi de fets lingüístics: 

[L’investigador] se situa en un determinat tipus d’anàlisi del discurs –
el corrent d’anàlisi crítica–, tria uns objectes d’estudi –el racisme, el 
discurs sobre les minories ètniques en els debats parlamentaris, per 
exemple– ideològicament marcats i manifesta la voluntat d’oferir 
“armes discursives” que ajudin a la resistència. 

(Nussbaum 2002:35) 

Algunes de les crítiques77 més habituals d’aquesta aproximació, 
han estat, per exemple, afirmar que se centra excessivament en la 
visió de l’analista per determinar el significat d’un text 
(Widdowson 2004); els investigadors confonen l’AD amb la 
interpretació textual (van Leeuween 2006); sovint no té en 
consideració el paper de l’interlocutor en el procés d’emissió i 
interpretació d’un text o discurs (van Noppen 2004); o, finalment, 
que no sempre ofereix una anàlisi prou detallada i sistemàtica 
(Schegloff 1997). 

L’ACD es posiciona a favor dels actors discursius i socials amb 
poc (o cap) poder. El seu objectiu és entendre i mostrar les 
maneres com els sistemes de domini78 existents es creen i es 
repeteixen als discursos, als textos i als mitjans de comunicació 
(Fairclough 1989).  
Les aproximacions desenvolupades fins ara parteixen de posicions 
prèvies a partir de les quals es realitza la selecció d’unitats 
d’anàlisi. Volem explotar les dades des d’un apropament 
estrictament quantitatiu i interferir al mínim possible alhora 
d’interpretar-les, ja que, segons Jaworski, i Coupland, és necessari 
que hi hagi també una fase d’anàlisi quantitativa: 

                                                
77 Per a més informació, consulteu Paltridge (2012:198-200), van Leeuween 
(2006:292-293) i Jaworski, i Coupland (1999:18-19). 
78 Aquesta escola parteix de la definició de domini que Teun van Dijk proposa: 
“Dominance is defined here as the exercise of social power by elites, 
institutions or groups, that results in social inequality, including political, 
cultural, class, ethnic, racial and gender inequality” (van Dijk 1993:249). 
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They need support from other traditions of research, even quantitative 
surveying. Discourse is therefore not a panacea, and is suited to some 
types of research question and not others. 

(Jaworski, i Coupland 1999:18) 

En el nostre estudi es volen interpretar només els resultats 
obtinguts de les proves estadístiques sobre el corpus textual de 
què disposem i els còmputs que s’hi han aplicat. Per aquest motiu, 
doncs, no prenem l’ACD com a opció metodològica, malgrat que 
moltes recerques similars a la nostra sí que ho fan. A posteriori 
interpretarem també les dades, però no oferirem les “armes 
discursives” (segons la terminologia de Nussbaum (2002:35)) que 
hauríem d’oferir si partíssim des de l’ACD.  
Presentem a continuació els estudis realitzats des de la lingüística 
de corpus de textos polítics a partir d’aproximacions diverses dels 
diferents vessants de l’anàlisi del discurs. Ateses les 
característiques intrínseques del nostre corpus (textos normatius, 
és a dir, textos juridicolegislatius consensuats políticament), 
distingim diversos apartats en cadascun dels quals presentem les 
obres realitzades sobre corpus polítics de naturalesa jurídica que 
considerem més representatives. 

6.2. L’anàlisi de corpus polítics 
En aquest apartat es recullen els estudis que s’han dut a terme des 
de l’anàlisi del discurs per caracteritzar els corpus integrats per 
textos com els nostres, que provenen de l’esfera política i 
normativa. 
Inicialment s’ofereix la gènesi i la definició del marc general en 
què ens situem: la lingüística de corpus. Després, presentem 
l’evolució i les característiques principals d’aquesta aproximació 
lingüística d’anàlisi. 
Posteriorment, detallem les principals tendències i recerques per 
descriure lingüísticament corpus integrats per textos polítics i 
normatius. 

Per últim, es presenta un detallat repàs de les caracteritzacions 
que s’han fet, tant des del punt de vista politològic i jurídic com 
lingüístic, del nostre objecte d’anàlisi: l’EAC 2006. 
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6.2.1. Definició i gènesi de la lingüística de corpus 
La informàtica neix durant la primera meitat del segle XX, però 
no és fins la segona meitat que apareixen els ordinadors de 
sobretaula, es comencen a comercialitzar a gran escala i se 
n’amplien els usos.  
Els primers treballs de lingüística de corpus són previs, però, a 
l’era de la informàtica: foren els del lingüista alemany Friedrich 
Wilhelm Kaeding, el qual l’any 1897 va analitzar un corpus 
d’aproximadament 11 milions de paraules per desxifrar la 
distribució de lletres i les seves seqüències en alemany. Altres 
pioners en la lingüística de corpus són, per exemple, Franz Boas, 
Zellig Harris, Charles C. Fries, Leonard Bloomfield o Archibald 
A. Hill. 
La creació l’any 1961 del Brown Corpus –anomenat així perquè 
el constitueixen lingüistes de la universitat de Brown–, és la fita 
que marca el naixement de la lingüística de corpus moderna. 

Nosaltres definim corpus de la manera següent: 
A corpus is a large collection of computer-readable texts, of different 
text-types, which represent spoken and/or written usage. No corpus 
can be a fully representative sample of the whole language, but such 
collections can at least be designed to represent major dimensions of 
language variation, such as spoken and written, casual and formal, 
fiction and nonfiction, British and American, intended for different 
age groups, for experts and lay persons, and so on. 

(Stubbs 2001:326) 

La lingüística de corpus és, per definició, la “branca de la 
lingüística que es basa en l’estudi dels fenòmens lingüístics a 
partir de grans col·leccions de textos en format màquina, 
anomenats corpus” (Enciclopèdia Catalana 2015). 

Des dels seus inicis aquesta branca de la Lingüística ha afegit 
valor a la recerca: 

Corpus linguistics has been one of the more exciting methodological 
developments in linguistics since the Chomskyan revolution of the 
1950s. It reflects changing attitudes among many linguists as to what 
constitutes an adequate “empirical” study of language, and it has 
drawn upon recent developments in technology to make feasible the 
kinds of empirical analyses of language that corpus linguists wish to 
undertake. 

(Meyer 2002:141) 
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A més, aquesta novetat ha suposat un canvi de paradigma sobre la 
manera de treballar: 

Corpus linguistics provides new ways of studying linguistic routines: 
what is typical and expected in the utterance-by-utterance flow of 
spoken and written language in use. 

(Schiffrin, Tannen, i Hamilton 2001:316) 

Cal assenyalar també quina és la nostra finalitat, ja que aquesta 
determinarà les característiques que ha de tenir el nostre corpus: 

Corpora have numerous uses, ranging from the theoretical to the 
practical, making them valuable resources for descriptive, theoretical, 
and applied discussions of language. Because corpus linguistics is a 
methodology, all linguists […] could in principle use corpora in their 
studies of language […]. Corpora must be compiled in a manner that 
ensures that they will be most useful to those who are potential users 
of them. 

(Meyer 2002:28) 

6.2.2. Evolució de la lingüística de corpus 
Històricament, es considera que la teoria chomskiana és un punt 
d’inflexió en el desenvolupament d’aquesta disciplina, després de 
la qual sorgeix la lingüística de corpus moderna. 

Noam Chomsky (segons Castellà, l’aleshores “nom estel·lar” de 
la gramàtica generativa (1992:22)), planteja amb el generativisme 
“unes idees que van influir molt en la visió del llenguatge i que 
han estat objecte de debat en altres camps, com la psicologia 
humana” (ibid. 22).  
Chomsky rebutjava l’ús de corpus com a eina d’anàlisi 
lingüística, ja que assenyalava que calia estudiar la competència 
(no pas l’actuació lingüística dels parlants) perquè la tasca de la 
gramàtica fos “construir un model formal explicatiu de les regles, 
principis, etc. que constitueixen la competència lingüística dels 
parlants” (ibid. 103). 
Flowerdew afirma que l’evolució de la lingüística de corpus en 
tan sols mig segle ha estat significativa: 

This review […] has exemplified how the field has moved from 
single-pronged to more multi-pronged approaches, from a language in 
use to a more complex language in action perspective, and from mono 
modal to multimodal analyses. This complex synergy of methods, 
approaches and tools has enabled a rapprochement of the two fields, 
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corpus linguistics no longer hovering on the periphery of discourse 
analysis but now assuming a central role. 

(Flowerdew 2012:183) 

Fins als anys vuitanta aquesta disciplina passa força 
desapercebuda, però gràcies al desenvolupament i a la 
comercialització a gran escala de la informàtica domèstica, en 
aquest període creix, de nou, un interès generalitzat per aquesta 
disciplina.  

6.2.3. Característiques generals de la recerca en 
lingüística de corpus 
El fet de treballar amb textos reals fa que les anàlisis que 
parteixen de corpus expliquin la llengua de manera descriptiva 
(els armchair linguists als quals fèiem referència a la nota a peu 
de pàgina 63 de l’apartat 6.1) i no pas en abstracte ni fora de 
context. A diferència dels generativistes, els lingüistes de corpus 
prioritzen la descripció a l’explicació: 

Corpus linguists see complexity and variation as inherent in language, 
and in their discussions of language, they place a very high priority on 
descriptive adequacy, not explanatory adequacy. Consequently, 
corpus linguists are very skeptical of the highly abstract and 
decontextualized discussions of language […], because such 
discussions are too far removed from actual language use. 

(Meyer 2002:3) 

Segons Flowerdew, el nostre estudi pertany a la lingüística de 
corpus perquè “it approaches that focus on language choices, 
meanings and patterns in texts, including those based on […] the 
notion of genre and the problem-solution pattern” (2012:175). 

Per tant, és evident que “corpus linguistics is more a way of doing 
linguistics, a methodological basis for pursuing linguistic 
research, than a separate paradigm within linguistics” (Meyer 
2002:xi). Per aquesta raó, un dels àmbits en què s’ha aplicat més 
ha estat el de l’anàlisi del discurs polític. 
Precisament, partim d’una aproximació metodològica basada en 
la lingüística de corpus per poder contextualitzar la nostra anàlisi: 

Because corpora consist of texts (or parts of texts), they enable 
linguists to contextualize their analyses of language; consequently, 
corpora are very well suited to more functionally based discussions of 
language.  
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(ibid. 6) 

6.2.4. La lingüística de corpus aplicada a l’estudi de 
discursos polítics 
Qualsevol forma de discurs polític està fortament lligada al 
context en què es troba, ja que “le discours politique n’est pas 
défini a priori, ses caractéristiques sont liées au moment actuel, au 
plus loin de toute démarche taxinomique” (Guilhaumou 2002:12). 

Arribats en aquest punt hem de fer una precisió. Els textos del 
nostre corpus són difícils de classificar. Des del punt de vista dels 
gèneres, hem de classificar-los com a discurs legislatiu (o 
normatiu), sobretot els del segon bloc. Tanmateix, són textos 
normatius amb un fort component polític. 
Des del punt de vista de la tipologia textual, cal classificar-los 
com a textos “conatius”, és a dir, que tenen efectes jurídics. 
Segons Wilson, resulta molt difícil classificar i definir 
acuradament què és el discurs polític (2001:200). Aquest autor 
(ibid. 400) assegura que aquestes recerques parteixen d’una idea 
comuna però que l’èmfasi en l’anàlisi lingüística i el comentari 
polític varia. 
L’AD política no apareix amb la lingüística de corpus, sinó que 
els seus orígens es remunten a l’origen mateix de la política: 

The study of political discourse has been around for as long as 
politics itself. The emphasis the Greeks placed on rhetoric is a case in 
point. From Cicero to Aristotle the concern was basically with 
particular methods of social and political competence in achieving 
specific objectives. While Aristotle gave a more formal twist to these 
overall aims, the general principle of articulating information on 
policies and actions for the public good remained constant. This 
general approach is continued today. 

(ibid. 200) 

La caracterització del llenguatge polític ha estat un tema abordat 
des de diferents tradicions i llengües, però s’ha desenvolupat 
sobretot en els àmbits francès, alemany, espanyol i anglès: 

Although studies of political discourse in English are internationally 
best known because of the hegemony of English, much work has been 
done (often earlier, and often more systematic and explicit) in 
German, Spanish, and French. This work is too extensive to even 
begin to review here beyond naming a few influential studies. 

(Schiffrin, Tannen, i Hamilton 2001:360) 
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Aquesta qüestió ha estat treballada a bastament. Van Dijk 
reconeix Chilton com un dels pares d’aquest àmbit: 

In linguistics, pragmatics, and discourse studies, political discourse 
has received attention outside the more theoretical mainstream. 
Seminal work comes from Paul Chilton. 

(Schiffrin, Tannen, i Hamilton 2001:360) 

Aquest investigador va estudiar, pel que fa a l’anglès, el 
vocabulari sobre el debat de les armes nuclears (Chilton 1985; 
1988) i sobre les metàfores (Chilton 1996; Chilton, i Lakoff 
1995). A més, cal destacar altres estudis de discurs polítics en 
anglès (entre molts altres, Lasswell, et al. 1968; Atkinson 1984; 
Geis 1987; Glendon 1991; Mehan 1997; Blommaert, i Bulcaen 
1997; O’Doherty 2001; Pickering 2001; Lynn, i Lea 2003; Saxton 
2003; Chilton 2004; Lakoff 2004; Joseph 2006; Nunberg 2006), 
però la bibliografia sobre aquest camp és molt àmplia i un 
recorregut exhaustiu de totes les fonts existents va més enllà dels 
límits d’aquesta recerca. 

Hem d’assenyalar, a més, que també s’ha caracteritzat l’anàlisi 
del discurs polític en altres llengües com el francès79 (Courtine 
1981; Ghiglione 1989; Le Bart 1998; Charaudeau 2005), el 
castellà (Fernández Lagunilla 1999a, 1999b; López, i de Santiago 
2000; Núñez, i Guerrero 2002; Metzeltin, i Thir 2004; Ortega 
2006; Rubio 2010; Laborda 2012; Bonnin 2013; Llamas, 
Martínez, i Casado 2013; Mancera, i Pano 2013; Cortés 2014; 
Duque 2014) i el català (Capdevila 2002; Bassols 2007; Cuenca 
2014).  
El discurs polític es caracteritza pel caràcter no unívoc del lèxic i 
pel seu abast d’influència: 

El lenguaje político no es una lengua especial por dos razones 
básicas: primeramente, el léxico no suele ser unívoco; y, en segundo 
lugar, el discurso no sólo se dirige a los miembros de una profesión 
(en este caso, la clase política) o de un colectivo, sino a un público 
más amplio. 

(Nuñez, i Guerrero 2002:25) 

                                                
79 L’escola francesa ha estat una de les que ha estudiat més el discurs polític, 
sobretot des de la lexicometria, amb autors com Maurice Tournier, Jacques 
Guilhaumou, André Salem, Étienne Brunet o Dominique Labbé. Al capítol 6.4 
es presenta detalladament aquesta tradició. 



 

 126 

Moltes de les recerques dins del discurs polític s’han centrat, 
sobretot, a caracteritzar diferents aspectes lingüístics i semiòtics 
de gèneres com el discurs i el debat parlamentari: 

Il est aisé de constater que les nouveaux historiens du discours 
évoluent majoritairement, en matière de corpus historiques, dans un 
genre politique fortement légitimé, le discours parlementaire.  

(Guilhaumou 2002:24)  

Cal subratllar, per últim, els treballs fets sobre llengües com 
l’espanyol (Carbó 1992, 1995; Martín Rojo 2000a, 2000b; 
Burguera 2010), el rus (Biryukov et al. 1995), l’italià (Ter Wal 
2000; Cortelazzo, i Tuzzi 2007) o el francès (Van der Valk 2000a, 
2000b, 2003)80. 

6.2.5. El discurs normatiu 
En aquest apartat s’analitzen les principals referències pel que fa 
als estudis que han caracteritzat el discurs normatiu. Inicialment, 
s’observarà la definició d’aquest concepte; a continuació, 
s’analitzaran les obres que provenen de l’àmbit de la tècnica 
legislativa i, per últim, es farà una anàlisi de les obres que han 
permès tipificar la redacció legislativa i que han contribuït a 
caracteritzar lingüísticament el discurs normatiu. 

Cal especificar que la nostra anàlisi se situa a mig camí entre la 
caracterització del discurs normatiu i la caracterització del 
llenguatge normatiu. 
Partim d’una anàlisi lexicològica i, per tant, d’una caracterització 
del llenguatge que integra la norma però s’hi observen algunes 
tendències que s’atribueixen a la caracterització del gènere 
discursiu que analitzem; un exemple n’és l’ús de clàusules com 
respectant el que estableixi l’Estat (capítol 8.6)81. 

                                                
80 Per a més informació quant a la gran diversitat d’estudis lingüístics existents 
sobre debats parlamentaris, consulteu Ilie (2006:188-197) i Bayley (2004:1-
45). Per a l’espanyol, consulteu Rubio (2010:25-28). 
81 Som conscients que caracteritzar el discurs normatiu de manera integral va 
més enllà dels límits d’aquesta recerca. Malgrat que en català comptem amb 
unes ex-cel·lents caracteritzacions del llenguatge normatiu (consulteu 
GRETEL 1995; SAL 2014), cal aprofundir l’anàlisi d’alguns aspectes 
sintagmàtics com l’ús del tipus de clàusula esmentat o altres trets identificats 
en aquesta tesi. 
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Entenem discurs normatiu segons la definició següent dels 
Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament: 

Les lleis, els estatuts i les normes de funcionament pertanyen a 
l’àmbit del llenguatge normatiu, com els reglaments o els decrets. El 
llenguatge normatiu o llenguatge de les normes jurídiques és un 
subllenguatge d’especialitat dins el llenguatge jurídic, que inclou 
també altres subllenguatges, com el llenguatge judicial. Atès que les 
lleis presenten unes característiques pròpies, en part diferents de les 
dels altres tipus de normes, sovint es parla de llenguatge legislatiu per 
a fer referència al llenguatge específic de les lleis. 

(SAL 2014:19) 

L’EAC, text normatiu bàsic de l’ordenament jurídic català, forma 
part del que s’anomena el “bloc de la Constitucionalitat” 
(Barceló, i Vintró 2011:74), com s’ha afirmat al començament de 
la tesi. 

Segons Giuliano, i La Rocca, l’EAC 2006 és un text conatiu: 
I testi conativi forniscono indicazioni su come si devono svolgere 
determinati compiti. Appartengono a questa categoria le «istruzioni» 
(come i libretti che accompagnano le strumentazioni tecnologiche) e i 
«regolamenti» (dagli statuti associativi fino alle leggi istituzionali). 

(Giuliano, i La Rocca 2008:25) 

Aquest tipus de text, tanmateix, també cal caracteritzar-lo com a 
performatiu, ja que “dans le domaine juridique, où les fonctions 
normative et performative des textes sont essentielles, le verbe 
joue un rôle primordial car, en effet, «dire c’est faire»” 
(Greenstein 2006:24) i, com assenyala Carofiglio (2010:127): les 
paraules no només declaren, sinó que també canvien la realitat. 

Tiersma (2006:552) assevera que els patrons lèxics són força 
recurrents en els textos d’aquest tipus, ja que acostumen a ser 
formulaics82 i es poden analitzar informàticament: 

Legislative statutory texts are particularly well suited to congram and 
ngram extraction (lexical patterns) because of the highly formulaic 
language of legal discourse. […] Unfortunately it is not the purpose 
of this paper to observe lexical cohesion patterns for textual mapping 
but this is a possible area for future research in legislative discourse. 

(Incelli 2010:751) 

                                                
82 Tanmateix, com fa aquesta investigadora, ara no ens interessa centrar-nos a 
analitzar aquest aspecte, però pot ser una línia de recerca futura. Actualment, 
de fet, s’estan duent a terme treballs d’aquest àmbit –però no del mateix gènere 
tex-tual– en llengua catalana (Cuenca 2014). 
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Els nostres textos objecte d’estudi són el resultat d’un procés de 
redacció molt consensuat, un document amb múltiples versions: 

Successive drafts of the policy document were debated and altered 
[…]. This analysis locates this one genre as an element in a chain or 
network of genres (including committee meetings, expert opinions, 
documents of the EU Commission) and points to relations of 
recontextualization between such genres, and to the characteristic 
transformations that take place as elements are moved from one genre 
(e.g., committee discussion) to another (e.g., the policy document). 
One aspect of these relations of recontextualization is their ‘filtering’ 
effect: things that can be said in a meeting cannot be directly 
recontextualized in a policy document. 

 (Fairclough 2006:36) 

M. Teresa Castiñeira assegura que, en aquest tipus de text, 
s’empren unitats lèxiques amb múltiples significats (ja que, 
segons Greenstein (2006:20), els textos normatius inclouen 
formes que denoten i connoten) però precises: 

Hoy se reconoce sin dudas que la precisión absoluta es imposible. Los 
parlamentos dictan las leyes y los jueces las interpretan y aplican. De 
lo que se trata es de alcanzar un grado de precisión que permita 
mantener la seguridad jurídica. 

(Castiñeira 2006:73) 

Ja que el nostre sistema polític separa el poder legislatiu i el poder 
judicial, en el discurs normatiu és clau la interpretació dels jutges, 
i han de trobar un balanç entre què volen dir i què diuen les lleis: 

Tous le jours, les juristes (avocats, juges…), comme les législateurs, 
sont confrontés à la contradiction entre une vision idéaliste du «droit» 
et la réalité du droit sur le terrain, droit qui puisse ses sources moins 
dans les lois immuables, gravées dans la pierre, que dans des 
précédents, où l’interprétation joue un très grand rôle.  

(Greenstein 2006:29) 

És important, a més, que les disposicions s’interpretin amb el 
sentit que s’hi hagi establert: 

Nell’applicare la legge, l’interprete faccia riferimento al “significato 
proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Questo richiamo 
all’esattezza dei significati dovrebbe costituire un riferimento 
generale per il giurista, e orientare sempre tanto la sua interpretazione 
quanto la sua scrittura. 

(Carofiglio 2010:137) 

Tiersma (2006:554) assegura que, durant la darrera dècada del 
segle XX ha ressorgit un moviment en el llenguatge jurídic 
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anomenat textualisme que recupera en certa manera la filosofia 
del Plain English Movement83 (anomenat Plain Meaning Rule als 
EUA). Aquesta es basa en el fet que l’intèrpret ha de fer una 
lectura literal de la llei (com Homs 2008:92 també afirma), no pas 
interpretar-la en base a les intencions del legislador en redactar-
les: 

In the area of statutory interpretation, it became relatively acceptable 
to look at a statute’s legislative history to help determine the meaning 
of an ambiguous word or phrase. […] No text can have a meaning 
independent of the intentions of its maker. In fact, the search for 
meaning invariably focuses on what a speaker meant by an utterance. 

(Tiersma 2006:554) 

L’article “Will Textualism Kill Obamacare?” proposava i 
defensava la idea segons la qual, en interpretar la norma, el jurista 
o ciutadà ha de prendre com a referència la història legislativa de 
la llei (el significat que se’n deriva dels debats parlamentaris, 
informes, etc.): 

Katzmann makes a powerful case that judges should pay attention to 
legislative history –the words of members of Congress in debates, the 
committee reports explaining laws, and all of the source material that 
reflects how Congress really works.  

(Toobin 2014) 

Nosaltres hem adoptat aquesta aproximació a l’hora d’interpretar 
els canvis observats entre les múltiples versions de l’EAC 2006: 
s’han intentat explicar les esmenes observades durant el procés de 
reforma estatutària a partir de la bibliografia, les entrevistes 
realitzades i la bibliografia específica existent sobre l’Estatut. 

L’estructura prototípica de les lleis en llengua catalana –que 
també se segueix en lleis com la que analitzem en aquesta tesi– 
és, segons el Manual de redacció de les lleis, la següent: 

                                                
83 També anomenat Plain English Campaign a Montolío (2012b:98). 
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Diagrama 5. Estructura prototípica de la llei (a partir de GRETEL 

1995:72) 

Cal situar el nostre corpus en allò que el jurista Àlex Bas 
denomina l’avantsala de l’Estatut: 

I és precisament l’avantsala el concepte que ens permet caracteritzar 
el relat de l’estudi. […] Temps projectable sobre l’evolució de 
l’autogovern català, allà on és creat amb caràcter immediat, però 
també en una perspectiva històrica més àmplia. En definitiva, es 
tractaria de la reflexió des de l’espai on s’elabora el darrer episodi 
estatuent, extensible i predicable, a la vegada, del llarg i aparentment 
inacabat i inacabable procés contemporani de recuperació i 
conformació de l’autonomia política catalana. 

(Bas 2009:24) 

Per tant, observem que l’avantsala resumeix la naturalesa del 
nostre corpus de treball: un temps i un espai “de transició cap a un 
altre estadi” (com ja hem vist al capítol 3, el procés de reforma de 
l’EAC serveix per fer virar la política catalana). Aquesta 
avantsala té, a més, un caràcter “provisional, i, a la vegada, àmbit 
dotat d’entitat pròpia perquè esdevé lloc simbòlic on s’exerceix el 
poder” (ibid. 24): com veurem, la negociació de l’EAC 2006 fou 
un gran repte, tant jurídicament com política. 
La redacció normativa, doncs, se situa en un àmbit d’estudi més 
ampli com el discurs jurídic ja que, segons Finegan, “the phrases 
«language of the law» and «legal discourse» refer to (a) language 
that arises in statuary law” (Finegan 2012:483). Galiana indica 
que el llenguatge normatiu està integrat per formes lèxiques 
comuns i especialitzades (de l’àmbit juridicoadministratiu i 
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d’altres): 
Partint de les paraules que componen la norma, els termes del 
llenguatge legislatiu es poden classificar en termes del llenguatge 
ordinari, termes pertanyents a una determinada ciència o tècnica i 
termes tecnicojurídics. 
Les normes jurídiques, que obliguen, prohibeixen o autoritzen 
determinats comportaments, es componen de paraules que tenen les 
característiques pròpies del llenguatge ordinari. Això és així perquè es 
busca el seu major grau de comprensió. 

(Galiana 1999:22) 

L’estudi del discurs legislatiu s’ha dut a terme, sobretot, des de 
dos àmbits diversos: des de la tècnica legislativa i des de la 
lingüística.  
Quant a la tècnica legislativa, podem trobar indicacions sobre 
llenguatge normatiu a articles i llibres que versen sobre tècnica 
legislativa. Aquesta s’entén, segons Pagano, de la manera 
següent: 

Scienza (sapere) delle tecniche legislative e del loro uso appropriato, 
ed in un senso più ampio come scienza della progettazione legislativa, 
inclusiva sia degli aspetti formali che di quelli sostanziali. 

(Pagano 2004:33) 

És, per tant, la disciplina de les ciències jurídiques que estudia “la 
legislació en el seu aspecte avaluatiu, institucional i 
procedimental, és a dir, el procés general de producció de lleis i 
normes jurídiques” (Galiana 1999:11).  
La bibliografia existent sobre tècnica legislativa és molt àmplia i, 
a més, comprèn obres de diversos àmbits del dret. Trobem 
especialment pertinents per a aquesta recerca les obres que 
compten amb una part de tècnica i una altra de redacció 
legislativa a partir de, per exemple, casos i legislació concrets de 
l’Índia (Atre 2006), dels Estats Units (Haggard, i Kuney 2007) o 
de la Commonwealth (Zammit 2013). 

A Espanya cal destacar la tesi de Josep Aguiló (1989), titulada 
Informática jurídica, lenguajes documentales y técnica 
legislativa, i la de Del Río (2003), en què l’autor presenta un 
estudi de l’aplicació dels sistemes experts en la normalització del 
llenguatge legislatiu. A més, cal que ens referim a l’estudi 
diacrònic presentat per Blanca Sáenz de Santamaría l’any 2008 
sobre tècnica legislativa a La formación de la ley durante el 
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reinado de Isabel II (Un estudio histórico de técnica legislativa). 
Per últim, cal esmentar el manual Técnica legislativa de López 
Olvera (2002). En l’àmbit català, Di Ciommo (2012) ha investigat 
la tècnica legislativa italiana a la UPF. 

Com en la majoria de ciències (exactes i socials), la llengua 
principal de comunicació de la comunitat científica és l’anglès i la 
majoria de recerques s’han desenvolupat, sobretot, a països 
anglòfons i també francòfons.  

Cal fer, doncs, una precisió terminològica: en aquest capítol ens 
ocupem, sobretot, de llenguatge normatiu. Al món anglosaxó 
trobem que s’empren dos termes similars però que designen dos 
àmbits diferents: legislative drafting i legal drafting. 

En aquesta recerca ens interessa, sobretot, d’analitzar el primer. 
Es vol caracteritzar el discurs legislatiu, i no pas analitzar un 
àmbit més ampli i genèric com seria la redacció jurídica (és a dir, 
el que en anglès s’anomena legal drafting). Aquest camp i el seu 
hiperònim, el discurs legal (legal discourse), són força aptes per a 
l’AD:  

Law libraries, therefore, house immense collections of written text, 
such as motions, counterclaims, and judges’ opinions, but they also 
contain spoken words, transcribed in writing, such as trial testimony, 
questioning, and argument. Law, therefore, is a fertile field for 
discourse analysts. 

(Shuy 2001:482) 

Al món francòfon, també trobem un parell de termes que poden 
generar confusió: mentre que l’etiqueta jurilinguistique84és més 
àmplia (lingüística aplicada a les ciències jurídiques), la forma 
légistique (i el seu equivalent italià legistica) serveix per designar 
el nostre àmbit d’estudi.  
La denominació catalana de legal drafting que proposa el tesaurus 
multilingüe institucional EuroVoc és redacció legislativa. A la 
bibliografia publicada, però, existeix variació denominativa i 

                                                
84 En aquesta recerca, s’adopta la següent definició: “La linguistique juridique 
examine les signes linguistiques que le droit emploie (disons pour simplifier, 
les mots, sous le rapport de leur sens et de leur forme) et les énoncés que le 
droit produit (disons par exemple les phrases et les textes, sous le rapport de 
leur fonction, de leur structure, de leur style, de leur présentations, etc.)” 
(Cornu 2005:392). 
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s’alternen redacció de textos legislatius, redacció de textos 
normatius i redacció normativa.  

Al títol de l’epígraf, tanmateix, observem que hi diu “discurs 
normatiu”. Com vèiem a l’apartat anterior, aquesta és una recerca 
de l’àmbit de l’anàlisi del discurs, no pas de l’anàlisi textual: la 
diferència rau en el fet que l’AD posa en relació els components 
d’un text amb alguns trets socials o psicològics d’una persona o 
grup, mentre que l’anàlisi textual l’analitza només com a 
estructura. 
Tot i això, gran part de la bibliografia i de les caracteritzacions 
lingüístiques del discurs legislatiu són a obres sobre redacció 
legislativa. Amb aquest descriptor designem tots els recursos que 
“tracten de la qualitat lingüística i legislativa d’una llei”85. 
Els textos jurídics i legislatius de qualsevol llengua es 
caracteritzen pel seu llenguatge obtús, segons Mellinkoff (1963), 
un dels primers a criticar aquest tret del llenguatge jurídic anglès. 
Rylace (2012), autor d’un dels manuals més emprats en el món 
anglosaxó reconeix que, tot sovint, el llenguatge que impregna els 
textos jurídics en general, i legislatius en particular, és força 
complex per als no experts, malgrat que la població general també 
en sigui destinatària: 

People read legal writing, not because they want to, but because they 
have to. Lawyers need to learn to write in good, clear English that 
their clients understand. Bad habits need to be eliminated rather than 
perpetuated. 

(Rylance 2012:XVII) 

Així doncs, l’autor assegura que els advocats –i, per extensió, els 
legisladors– han de redactar en un llenguatge que l’usuari final 
pugui entendre, ja que, segons Butt (2002:19), tot i la complexitat 
conceptual de qualsevol disciplina, sempre es pot expressar amb 
paraules més planeres. 

El cap del departament d’estudis del Senat al 2003, el lletrat Claro 
José Fernández-Carnicer González, assegurava que qualsevol text 
–però sobretot un de legislatiu– té efectes extralingüístics (en 
aquest cas, jurídics) i per tant, els usuaris finals haurien de 
comprendre’n el contingut: 

                                                
85 Definició del Tesaurus del Parlament de Catalunya. 
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Por tanto, una buena evaluación está directamente vinculada a una 
adecuada redacción de la norma, que no es sólo un problema de 
lingüística, que es un problema que va más allá́.  

(Parlament de Catalunya 2003:124-125) 

Cal afegir, a més, segons Rahman (2014), que fins i tot quan 
s’estudia dret, ni tan sols molts dels futurs legisladors de facto 
estudien aquesta pràctica. Aquest professor universitari i redactor 
de legislació europea, de nou, torna a incidir en el matís que 
diferencia la redacció jurídica i la redacció legislativa: 

Regrettably those lawyers themselves forget that they are not skilled 
in legislative drafting but only in legal drafting. Their skills and 
knowledge in legal writing remains half unless they learn legislative 
drafting. […] As there is no any academic course in legislative 
drafting in the universities, people are deprived of learning legislative 
drafting institutionally. The only chance to learn legislative drafting is 
in-house training which is available only for those who are already in 
the profession. 

(Rahman 2014:3) 

Hi ha un camp que, segons Cassany, comença als Estats Units als 
anys seixanta després que les associacions de consumidors 
demanessin que la documentació bàsica s’escrivís amb un 
llenguatge planer i s’estén a la resta del món anglosaxó. L’any 
1975 l’entitat Citibank de Nova York reescriu els formularis de 
préstecs per adaptar-los al nou estil planer i al 1978 el govern 
Carter ordena que “totes les regulacions més importants es 
redactin amb un anglès planer i entenedor per a tots aquells qui 
les hagin de complir” (Cassany 1993:184). 

Quant a l’aplicació d’aquestes directrius, es comencen a 
generalitzar al món anglosaxó després de la publicació de 
Language of the Law que es proposa incidir, precisament, en la 
redacció normativa per simplificar-la: el Plain English 
Movement86 (PEM).  
És especialment pertinent per aquesta tesi esmentar-lo, atès que a 
Catalunya se n’adopten els principis quan s’havia de començar a 

                                                
86 Per a més informació, consulteu: Tiersma (2006:554-556), per a un repàs 
històric dels primers moviments de simplificació lingüística de textos jurídics; 
Kurzon (2006:730), pel que fa a les aplicacions dutes a terme en els darrers deu 
anys; Hartig, i Xiaofei (2014:87-89), quant a l’aplicació de les directrius del 
PEM, sobretot, als EUA i en les darreres recerques; quant a l’aplicació dels 
principis d’aquesta campanya en francès, consulteu Greenstein (2006:28-29). 
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codificar el llenguatge jurídic català, prohibit en l’àmbit públic 
durant el règim franquisme: 

La represa de l’activitat de les institucions d’autogovern va coincidir 
amb el sorgiment de moviments internacionals de renovació del 
llenguatge juridicoadministratiu i del llenguatge legislatiu o normatiu 
a Europa (Alemanya, Àustria, Gran Bretanya), com ara la campanya 
del Plain English. 

(Sanjaume 2014:13) 

Per aquest motiu, a Catalunya, “lingüistes i juristes van contribuir 
a la fixació d’un estil propi per al llenguatge juridicoadministratiu 
i per al llenguatge legislatiu” (ibid. 13) a partir d’aquest corrent, 
com també passa amb la terminologia en llengua catalana: 

Desde el principio de las autonomías la aprobación de planes de 
normalización de las lenguas históricas, que debían recuperar largos 
años de silencio oficial, llevó consecuentemente a un interés 
importante por la terminología. La ciencia y la técnica, aunque 
minoritariamente enseñadas y redactadas en catalán o en euskera (no 
tanto en gallego), no habían podido ser las lenguas naturales 
desarrolladas al ritmo del progreso científico. Era necesario, pues, 
recuperar el tiempo perdido; modernizar y actualizar los lenguajes 
específicos, y, con ellos, la terminología especializada. 

(Cabré 1999:34) 

Com afirma Cabré i reitera Estrella Montolío, això fa que 
l’evolució del llenguatge jurídic català sigui un cas destacable a 
Espanya: 

Un caso especial lo constituyen las otras lenguas oficiales del Estado 
español (gallego, vasco y catalán). Para estas tres lenguas, la 
renovación del lenguaje jurídico ha venido impulsada por una 
motivación adicional: la voluntad de recrear una tradición jurídica 
truncada tras cuarenta años de prohibición. Entre ellas, cabe destacar 
la renovación del lenguaje jurídico catalán. 

(Montolío 2012b:99) 

Així doncs, el llenguatge jurídic català no té trets que 
s’atribueixen a aquest llenguatge en altres llengües com 
l’espanyol o l’italià: 

Nel brano citato emergono molte delle caratteristiche tipiche dello 
scrivere (e del parlare) dei professionisti del diritto. 
Fra queste si annoverano, oltre all’eccesso dell’aggettivazione e in 
generale alla ridondanza linguistica, l’uso di pseudotecnicismi e di un 
lessico inutilmente raro e arcaicamente letterario. […] 
La lingua gergale dei giuristi, irta di stereotipi, di arcaismi, di 
circonlocuzioni ridondanti e frasi formulari, caratterizzata dall’abuso 
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delle subordinate (e da un’interpretazione a volte spregiudicata della 
grammatica e della sintassi), volutamente racchiusa entro un 
perimetro disciplinare. 

(Carofiglio 2010:129-130) 

Des del PEM s’han dut a terme nombroses publicacions i recerca, 
sobretot en anglès, per fer més intel·ligibles els llenguatges 
d’especialitat (especialment els del dret i l’administració). 

A més de les referències clàssiques d’aquest moviment, com The 
language of the law (Mellinkoff 1963), volem destacar els 
manuals de redacció legislativa publicats recentment per Butt, i 
Castle (2006) a Anglaterra, i per Darmstadter (2008) als Estats 
Units. A més, s’han desenvolupat estudis lingüístics fets a 
nouvinguts arribats als EUA (Hoffman, i Tyler 2008) i Wagner, i 
Cacciaguidi-Fahy (2006) han fet un exhaustiu recull de pràctiques 
i eines sobre aquesta qüestió. Per últim, cal assenyalar l’estudi de 
Girolamo Tessuto (2008) quant a la caracterització de múltiples 
estils de redacció legislativa en anglès. 

Aquesta preocupació també és present a altres països, com Suïssa 
(Mader 2003) o Catalunya (Galiana 1999)87: 

El terme avaluació també exclou els estudis sobre la necessitat real 
d’una llei, i els esforços per adaptar-la a un llenguatge entenedor. 
Tanmateix, això no significa necessàriament que el fet que una llei 
sigui o no sigui comprensible hagi de ser irrellevant en el context de 
l’avaluació. Al cap i a la fi, les lleis que resulten incomprensibles o 
que són difícils d’entendre no són els mitjans més adequats per a 
assolir els objectius establerts pel legislador. 

(Mader 2003:99) 
És evident que la regulació legal, encara que sigui especialitzada, va 
destinada a tots els ciutadans, però també és evident que la seva 
eficàcia real s’estén sobre els professionals o experts en la matèria 
regulada i en la norma en qüestió. D’aquesta manera, la 
intel·ligibilitat de les normes rau no tant en el fet que puguin ser 
compreses d’immediat per tots els ciutadans, com en el fet que no 
puguin ser-ho, a causa de la seva deficient redacció, per aquells que 
en són els destinataris més directes. 

(Galiana 1999:22) 

En anglès, existeixen força manuals i revistes científiques que 
tipifiquen l’estil i la redacció normativa. Carofiglio assegura que 
als Estats Units es publica el primer manual de PEM l’any 1894: 

                                                
87 Els subratllats són nostres. 
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Gli Stati Uniti si sono dati il primo manuale di stile per la redazione 
di atti e documenti nel 1894, e il testo è giunto oggi alla trentesima 
edizione. […] 
Negli Stati Uniti, sul modello di un piccolo, fondamentale libro 
continuamente ristampato dagli anni Trenta a oggi –The Elements of 
Style–, è stato pubblicato nel 1991 The Elements of Legal Style: un 
manuale che fissa le regole basilari dell’uso, dall’interpunzione al 
lessico, dalla grammatica alla sintassi, dall’actio all’elocutio, con 
efficacia e chiarezza. 

(Carofiglio 2010:142-143) 

De la bibliografia existent cal destacar l’International Journal of 
Legislative Drafting and Law Reform i alguns articles de 
l’International Journal of Law, Language, i Discourse. Quant als 
manuals, un dels més emprats en el món anglosaxó és el de 
Rylance (2012) i per conèixer les múltiples aproximacions que 
existeixen, es recomana la lectura de Bhatia, Candlin, i Engberg 
(2008).  
L’anglès és la llengua en què s’han realitzat més recerques sobre 
redacció normativa. A més dels manuals més clàssics de redacció 
legislativa (com els de Goodrich 1984; Dickerson 1986; Thornton 
1987; Bowers 1989), n’han aparegut d’altres més recents 
(Karpen, Kretschmer, i Mölle 2002; Bhatia, Candlin, i Engberg 
2008) en què es caracteritzen les propietats del discurs legislatiu. 
Els de Thornton (1987), Xanthaki (2013) i Zammit (2013) són 
dels més emprats en l’actualitat. 
A més, hem de remarcar els estudis restringits a un àmbit concret 
del discurs normatiu, com per exemple els estudis fets sobre la 
terminologia dels textos legislatius (Bassey 2001), el vocabulari 
que predomina a les lleis sobre immigració (Provenzano 2008), 
sobre cultura afroamericana (King, Schur, i Horne 2009) o sobre 
islamisme a alguns països occidentals (Vakulenko 2012). 
Per últim, cal destacar l’interessant recerca de Doczekalska 
(2009) a All Originals: Fiction and reality of multilingual legal 
drafting in the European Union and Canada. Aquesta 
investigadora analitza la redacció normativa en entorns 
multilingües, com la Unió Europea i el Canadà, i el rol que hi té la 
traducció i el contacte entre sistemes jurídics diferents.  

En francès també trobem la caracterització del discurs legislatiu 
en alguns capítols del manual de confecció de lleis de Drago 
(2005) i en el de Vanderlinden (1990), sobre redacció legislativa 
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en contextos de pluralitat jurídica i lingüística. A més, cal 
destacar el monogràfic que al juny de 2008 la revista Le Courrier 
juridique des finances et de l’industrie va dedicar a la légistique, i 
el Manuel de légistique (Bergeal 2012), en què es caracteritza el 
llenguatge normatiu en llengua francesa. Resulta especialment 
pertinent també citar l’obra Jurilinguistique comparé: Langage du 
droit, latin et langues modernes, de Mattila, i Gémar (2012), en 
què es fa una anàlisi aprofundida de les característiques del 
llenguatge jurídic com a llenguatge d’especialitat i, posteriorment, 
caracteritza l’herència provinent del llatí jurídic i descriu amb 
detall els llenguatges jurídics de llengües com l’alemany, el 
francès, l’espanyol i l’anglès. 

Pel que fa a l’italià, cal esmentar que es comença a treballar 
aquest aspecte als anys noranta: 

In Italia, i primi progetti per la semplificazione del linguaggio 
amministrativo risalgono agli anni Novanta: il primo (1993) si deve al 
ministro della Funzione Pubblica Sabino Cassese, e ha avuto come 
risultato la redazione del Codice di stile delle comunicazioni scritte 
ad uso delle Amministrazioni Pubbliche. 

(Carofiglio 2010:142) 

Posteriorment, s’edita el Manuale di stile: Strumenti per 
semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, 
d’Alfredo Fioritto (1997) i també és destacable la reescriptura del 
manual Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di 
sezione a càrrec d’un grup estudiants de la Università degli Studi 
di Padova coordinats per Cortelazzo, Di Benedetto, i Viale 
(2008). 
Des de la Lingüística, la tradició en espanyol també ha intentat 
modernitzar el llenguatge normatiu des que es restableix la 
democràcia tot i que, d’acord amb Montolío, no es materialitza 
aquest desig fins als anys noranta i dos mil: 

En España, con la llegada de la democracia, estos movimientos de 
adaptación de los patrones comunicativos a los tiempos actuales 
tuvieron repercusión en el lenguaje administrativo español y se 
materializaron en la publicación del Manual de Estilo del Lenguaje 
Administrativo (1990). Con todo, en el ámbito del discurso jurídico, el 
primer planteamiento de la necesidad de renovación lingüística no 
llegó hasta el año 2002. 

(Montolío 2012b:99) 
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L’impuls més gran, però, arriba quan el Consell de Ministres crea 
el Pla de Transparència Judicial l’any 2005: 

Este reconocimiento del derecho del ciudadano a comprender está en 
la base del Plan de Transparencia Judicial, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, que incluye entre sus 
objetivos obtener una justicia comprensible tanto en las vistas o 
comparecencias como en las comunicaciones escritas y en las propias 
resoluciones judiciales. La elaboración del Informe de la Comisión de 
modernización del discurso jurídico constituye una cristalización 
relevante de este objetivo. 

(Montolío 2012b:100) 

Aquesta comissió de treball fa públic l’informe encarregat l’any 
2011 (CMLJ 2011), però des d’aleshores no s’han publicat més 
treballs de la Comisión Interministerial para la Modernización 
del Discurso Jurídico. Cal afegir que, fruit de la recerca que es 
deriva d’aquesta comissió per elaborar l’informe citat, la Dra. 
Montolío Durán publica l’any 2012 l’obra Hacia la 
modernización del discurso jurídico (Montolío 2012a).  
En espanyol trobem indicacions específicament referides a la 
redacció legislativa en alguns manuals adreçats a futurs juristes 
com, per exemple, al Manual de técnica legislativa (García-
Escudero 2011), però no existeixen manuals de referència 
específics de redacció legislativa com sí succeeix en el cas de les 
llengües esmentades. 
Quant al discurs normatiu, trobem una tesi de la universitat de 
Granada que aborda aquest tema des de la filosofia del dret 
(Rodríguez 1993) i una altra recerca de la universitat de 
Salamanca que contrasta el discurs normatiu i mediàtic del 
període 2004-2007 sobre la dona immigrant a Portugal (Serra 
2012). 
A més, cal destacar les recerques dutes a terme per Maria Cristina 
Bordonaba Zabalza sobre les estratègies argumentatives emprades 
en els preàmbuls de la normativa laboral espanyola, i la d’Elena 
Landone sobre els marcadors del discurs en algunes normes 
territorials d’algunes CA. Ambdós estudis es troben al volum 
Lengua y derecho: líneas de investigación interdisciplinària 
(Chierichetti, i Garofalo 2010). 

Quant al català, és notable destacar la feina que inicialment va 
desenvolupar el Grup d’Estudis de Tècnica Legislativa 
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(GRETEL)88. Segons Sanjaume, “el 1984 es va fundar el 
GRETEL, en el qual van participar lingüistes i juristes, amb la 
finalitat d’estudiar i divulgar treballs de recerca en tècnica 
legislativa” (2014:14). Alguns dels seus membres foren O. 
Camps, C. Duarte, J. M. Mestres o M. Xirinachs. 
Aquest grup analitzà la forma de les lleis en llengua catalana 
(GRETEL 1986) per formular recomanacions lingüístiques que es 
recullen en el manual La redacció de les lleis (GRETEL 1995), 
encara ara una guia imprescindible per redactar les lleis en català.  
En aquest volum, s’hi tracten, entre d’altres, aspectes crucials de 
la redacció normativa en català: consideracions generals, 
característiques del llenguatge d’especialitat jurídic, aspectes 
sintàctics89 i ortotipogràfics de la norma, terminologia jurídica… 
Aquest equip de treball i la resta d’institucions prenen com a 
model el discurs normatiu quebequès, tot adoptant –i adaptant-
les– les directrius del manual de Sparer, i Schwab, aparegut l’any 
1980, titulat Rédaction des lois: rendez-vous du droit et de la 
culture. Isidor Marí expressa l’any 1983 aquest desig:  

Confiem veure com el llenguatge administratiu català, en comptes 
d’arrossegar els mateixos defectes d’estil del castellà, sap avançar 
amb eficiència cap a uns mitjans expressius propis, conformes amb la 
llengua i la cultura de la nostra nació i accessibles als ciutadans que 
servim. 

(Marí 1983:159) 

És pertinent assenyalar també la tasca que han dut a terme 
diverses institucions des de fa quasi 40 anys amb la mateixa 
finalitat. Alguns organismes que han contribuït a desenvolupar-la 
(a més de la recerca duta a terme en l’àmbit universitari), han 
estat entre d’altres, la Direcció General de Política Lingüística, el 
Comitè Assessor per a l’Estudi de l’Organització de 
l’Administració del Departament de Governació, la Comissió 
Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i Jurídic, el 
Departament de Justícia o la Societat Catalana d’Estudis Jurídics. 
Tanmateix, a continuació presentarem tres més que han tingut un 

                                                
88 Per a més informació, consulteu GRETEL (1995). 
89 Quant a l’aspecte sintàctic, un dels punts més analitzats i dels quals hi ha 
més bibliografia és el sexisme en el llenguatge. Consulteu, entre molts altres, 
Lledó (1992), Ribas, i Salom (2003) o Centenera (2014). 
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paper destacat a establir el llenguatge jurídic i normatiu en 
llengua catalana. 

La primera que cal esmentar és el TERMCAT, creat l’any 1985 
per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, i 
encapçalat inicialment per M. Teresa Cabré Castellví. Té com a 
missió “garantir el desenvolupament i la integració de la 
terminologia catalana en els sectors especialitzats i en la societat 
en general”90. 

La segona és l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
creada l’any 1912 per la Mancomunitat d’Enric Prat de la Riba i 
dirigida inicialment per Isidre Lloret. Margarida Sanjaume 
assenyala que “ha representat un potent mitjà de difusió del 
llenguatge juridicoadministratiu català gràcies a la seva tasca 
formativa” (2014:14).  

La darrera és el Parlament de Catalunya. Sanjaume explica que 
“quan el Parlament va reprendre la seva activitat, el 1980, ja es va 
dotar d’un equip de lingüistes”, que “van començar a fixar uns 
criteris lingüístics per a les lleis i els primers textos 
parlamentaris” (ibid. 15).  
El 1997, tot “inspirant-se en aquells corrents de modernització del 
llenguatge legislatiu, especialment del Quebec, van establir el que 
seria el model lingüístic i d’estil dels textos del Parlament” (ibid. 
16), es publica la primera edició del manual Criteris de redacció 
dels textos normatius i declaratius.  
A posteriori, el Parlament de Catalunya (2003) va publicar l’obra 
Legislador i tècnica legislativa. Workshop celebrat al Palau del 
Parlament el dia 17 de febrer de 2003, on s’hi tracten més aviat 
els aspectes procedimentals i institucionals que no pas els 
lingüístics. Cal assenyalar que “els lingüistes del Parlament 
col·laboren amb les institucions que exerceixen l’autoritat 
lingüística a Catalunya –IEC i TERMCAT–, i també amb les 
universitats, especialment en postgraus i màsters, i amb els serveis 
lingüístics d’altres administracions i institucions públiques del 
domini lingüístic català” (Sanjaume 2014:16). 

                                                
90 Informació extreta del lloc web oficial del Centre de Terminologia 
TERMCAT. 
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També cal que ens referim a alguns estudis realitzats des de 
perspectives sociològiques, com la que ha permès caracteritzar el 
llenguatge del poder legislatiu a Mèxic (Carbó 1987), o la 
realitzada, des de l’anàlisi crítica del discurs, sobre el llenguatge 
emprat a la CE 1978 (Salas 2005). 
En relació a la caracterització de discursos normatius negociats 
políticament –és a dir, del llenguatge emprat a textos de caràcter 
legislatiu consensuats per grups polítics, com els estatuts 
autonòmics o la Constitució espanyola– no hem trobat gaires 
fonts que l’hagin analitzat lingüísticament. Cal esmentar també 
l’anàlisi de Seoane (1968) sobre el llenguatge emprat a la 
Constitució de 1812 o la recerca que actualment du a terme la 
investigadora Ségolène Demol a França. Demol planteja una 
recerca similar –metodològicament i temàtica– a la d’aquesta tesi 
doctoral, ja que hi analitza l’evolució del vocabulari de les 
diferents constitucions promulgades a Espanya els anys 1812, 
1931 i 1978 (Demol 2012; 2013). 
És destacable, a més, la publicació La terminologia 
instrumentalitzada, a cura de Miquel Strubell (2015). Aquesta 
obra acabada de publicar recull articles que estudien aspectes clau 
de l’AD normatiu des d’un punt de vista terminològic, com la 
multiplicitat de significats a la legislació europea de conceptes 
com nació i regió, o l’evolució de definicions de conceptes claus 
del dret i la política –com sobirania, consulta, estat o 
referèndum– entre diferents edicions del Diccionario de la lengua 
española de la RAE.  

6.2.6. Estudis i bibliografia sobre l’EAC 2006 
Els documents que hem establert com a corpus d’anàlisi d’aquesta 
recerca, tal com hem avançat, no han estat objecte de cap estudi 
lingüístic tret dels que vam dur a terme Morales (2007, 2008). 
En la nostra recerca bibliogràfica91 hem identificat obres que 
tracten diversos aspectes de l’EAC 2006, des de la ciència política 
i el dret o la comunicació social fins a la divulgació. La 

                                                
91 A més de les obres que citem en aquest capítol, n’hi ha força més que 
analitzen l’EAC des de multiplicitat de punts de vista. Per a més informació, 
consulteu els reculls bibliogràfics elaborats pel Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales [CEPC] (2011), per la Direcció d’Estudis Parlamentaris 
(2011) i per Gómez Co-rona (2011). 
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bibliografia sobre aspectes tècnics legals, normatius i legislatius 
del text estatutari és la més nombrosa. Tanmateix, també existeix 
tot un gènere, la memòria política, des del qual s’ha analitzat en 
detall la reforma de l’EAC 2006.  

Durant el procés de redacció i després de l’aprovació, nombroses 
obres recullen la filosofia i les novetats que aportaria el nou text 
estatutari. Així doncs, trobem des de l’argumentari que 
defensaven els partits favorables a la reforma estatutària quan es 
va endegar el procés (ICV 2005) fins a una sèrie de publicacions 
en què s’analitzen els canvis que comportaria aquest nou marc 
legislatiu quant a, per exemple, l’acció exterior del govern (Pons, 
i Sagarra 2006) o els drets i deures que incorporava (Ferreres, 
Biglino, i Carrillo 2006; Serrano 2008). Són especialment 
pertinents, a més, les obres publicades abans de l’aprovació, 
l’objectiu de les quals era fer difusió del nou text a la població i 
fomentar-ne la participació (DRIP 2004, Alonso 2006).  

Inicialment, com vam assenyalar en el projecte de tesi (Morales 
2008:15), la bibliografia sobre aquesta qüestió era més aviat 
limitada; ara, tanmateix, és més àmplia. Els estudis existents 
analitzen l’EAC 2006 des d’un punt de vista jurídic i s’han 
centrat, sobretot, a estudiar qüestions jurisdiccionals, 
competencials, constitucionals i lingüístiques.  

Tot i això, cal constatar-hi la multiplicitat de tipologies. D’una 
banda, tenim els adreçats a experts (juristes i autoritats polítiques, 
principalment) i, de l’altra, els adreçats a la població en general. 
Del primer tipus, dirigides a experts i estudiosos del dret, s’han de 
destacar les recerques jurídiques que es duren a terme de forma 
paral·lela en les diferents etapes de reforma sobre l’ordenació que 
el català havia de tenir en aquest nou text estatutari. Nombrosos 
experts proposaven i debatien sobre quines possibilitats tenia el 
català per encabir-se al nou EAC 2006 (Vernet, i Pla 2004; 
Argelaguet 2004; Solé 2006; Argelaguet 2007; Pons, i Pla 2007; 
Barceló 2007). Similar a les obres enumerades, cal esmentar un 
altre treball més general sobre la reforma dels estatuts (Rojo 
2007; Pauner 2009) i altres sobre els drets i principis lingüístics 
del nou EAC (Caminal 2007; Pla 2008) o sobre el seu estatus 
juridicolingüístic (Ridao 2009; Vernet 2009).  
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A més, cal esmentar altres obres que analitzaven altres qüestions 
juridicocompetencials de la norma, com el nou paper i les vies de 
finançament de les hisendes i governs locals (Aragonés 2007; 
Ballarín 2008), la regulació de les relacions Generalitat–Estat 
(Roig 2008) o l’estudi competencial sobre ensenyament (Farré 
2007). 

Quant a les obres de divulgació d’aquesta fase prèvia a 
l’aprovació, cal que destaquem l’obra Nacionalisme i reforma 
constitucional (Moll 2005), en què l’autor planteja les vies 
possibles de reforma constitucional que haurien permès encabir 
millor les realitats històriques en una Espanya plurinacional. 
Com a prova de l’abundància i exhaustiva documentació de tot 
aquest procés de reforma, cal mencionar que hem pogut trobar, 
fins i tot, l’informe que l’equip de juristes i lingüistes del 
Parlament de Catalunya (SJSLPC 2006) va redactar amb les 
esmenes a la versió final. 

Així mateix, en l’elaboració d’aquesta tesi han estat especialment 
rellevants els documents que ens han facilitat directament alguns 
dels diputats membres de la Ponència redactora. 
D’una banda el ponent d’ERC, Joan Ridao, em va facilitar 
l’accés92 al fons custodiat per la Fundació Josep Irla que inclou 
“els antecedents, fins i tot manuscrits, del debat estatutari 
pertanyents a tots els grups”. 
De l’altra, Francesc Homs, actual conseller de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i membre de la Ponència redactora de 
CiU, em va facilitar alguns documents interns de treball d’aquell 
GP. Homs en parla al llibre Catalunya a judici: 

Per fer Front al procés obert, CiU va elaborar un full de ruta intern i 
confidencial, inspirat en els quadres de comandament que s’utilitzen 
en el món empresarial per a negociacions complexes i que es 
perllonguen durant molt de temps. Era, segurament, la primera 
vegada que en una negociació política s’utilitzaven eines pròpies de la 
direcció per objectius i que es buscava mesurar-ne la seva eficiència. 
[…] 
La tècnica consisteix a elaborar una guia per a la negociació on es 
puntuen els diferents objectius que poden configurar l’acord. Aquesta 
tècnica no només permet conèixer en cada moment el grau de 

                                                
92 Segons Joan Ridao, TV3 té l’enregistrament d’aquestes sessions de debat, 
però al final no les hem consultat. 
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satisfacció respecte al que s’està negociant, sinó que facilita la presa 
de la decisió final en termes objectius. 

(Homs 2013:192-193) 

Cal assenyalar que aquests documents han estat confidencials fins 
a la publicació d’aquesta tesi doctoral: 

Val a dir que hi va haver un moment de la negociació, concretament 
en la fase de Madrid, que es va filtrar l’existència del full de ruta –tot 
i que no el seu contingut– ridiculitzant-ne la conveniència i la seva 
utilització. 
 

(ibid. 193) 

Hem d’afirmar que, en ambdós casos, hem consultat aquests 
documents interns de treball, inèdits fins la publicació d’aquesta 
tesi –també per als mitjans de comunicació–, per aprofundir la 
nostra investigació. 
Els manuals de dret públic català publicats per Ridao (2007; 
2012) i Barceló, i Vintró (2008; 2011) presenten explícitament i 
clara les novetats que contenia l’EAC 2006 respecte de la versió 
anterior. A més, cal assenyalar l’obra publicada pel Departament 
de Relacions Institucionals i Participació, la qual fa una 
comparació en paral·lel dels textos estatutaris de 1979 i de 2006 
(DRIP 2005). És pertinent també presentar el detalladíssim estudi 
de Xavier Bernadí (2010) sobre el traspàs de serveis de l’Estat a 
la Generalitat des de l’Estatut de 1932 fins al de 2006.  

Ja hem afirmat que la bibliografia existent sobre el tema fa 
referència a les llengües, però només pel que fa a llur tractament 
jurídic. Com a caracterització lingüística dels Estatuts de 1979 i 
2006, cal citar la comparació estilística que vam publicar l’any 
2008 a la Revista de Llengua i Dret (Morales 2008). L’altre estudi 
lingüístic sobre l’Estatut, dut a terme des de l’aproximació de 
l’anàlisi crítica del discurs, és la tesi de llicenciatura Catalunya és 
diferent: El nuevo Estatuto de Autonomía y los discursos 
parlamentarios como fuente de la discordia social entre los 
catalanes y el resto de los españoles, de Jan Willem van 
Bokhoven (2007). 
Des de l’àmbit de la comunicació social i del periodisme, s’han 
d’esmentar diverses obres que estudien com s’ha tractat la 
reforma de l’EAC 2006 a la premsa espanyola (Cortiñas, i Pont 
2009) i a la premsa argentina (Elguezabal 2007). 
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Hem de referir-nos també a un grup –força significatiu– d’obres 
que parlen de l’Estatut i de la seva tramitació amb un to més 
divulgatiu, escrits per membres del Parlament o polítics que han 
participat en algun moment del procés. Tenint en compte la 
filiació ideològica explícita d’alguns d’aquests autors, podria ser 
que les dades que s’hi presenten estiguin més esbiaixades del que 
resultaria acceptable per a la nostra recerca, de mode que 
qualsevol dada extreta d’aquestes fonts s’ha de tractar amb la 
màxima precaució i es contrastarà amb la resta de documentació 
disponible.  

Aquests llibres pertanyen al gènere textual de la memòria política, 
entesa com la “nueva lectura del pasado que permite confrontar la 
historia oficial escolar” (Caicedo 2008:39). 
Tot i el seu caràcter divulgatiu, creiem que aquestes obres són 
claus per ajudar-nos a entendre el comportament d’algunes unitats 
lèxiques en tot el procés i, fins i tot, per poder justificar les causes 
que fan que algunes formes lèxiques –i, per tant, algunes matèries 
regulades– hagin passat pel sedàs durant alguna de les diferents 
etapes (versió de la Ponència, versions aprovades al Parlament i a 
les Corts). 

En aquesta categoria, per exemple, s’hi inclou el testimoni de 
diputats que van participar activament en el procés d’aprovació 
i/o redacció. També s’hi inclouen obres com les de Josep Sánchez 
Llibre (2006), Francesc Homs (2008, 2010) i Ramon Tremosa 
(2006a, 2006b) de CiU; de Joan Ridao (2006) d’ERC; de 
Manuela de Madre, i Miquel Iceta (2005), i Santos, Bonet, i 
Fuentes (2006) del del PSC-CpC; o la més recent de Jaume Bosch 
(2013), d’ICV-EUiA. Altres càrrecs polítics que hi han dit la seva 
han estat, per exemple, Joan Rigol (2010) –president del 
Parlament de Catalunya de 1999 a 2003– o el diputat d’ERC 
Alfred Bosch (Bosch, i Ibáñez 2006). 
En aquest apartat és especialment important parlar d’una obra que 
es publicà l’any 2007 –reeditada aquest 2014 per Pagès editors– 
l’aleshores vicepresident del govern de la Generalitat, Josep-Lluís 
Carod-Rovira. El llibre, titulat 2014. Que parli el poble català, 
incloïa una anàlisi i una proposta que, set anys després, es 
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concreta parcialment: la celebració d’un referèndum 
d’independència l’any 201493.  

Carod-Rovira explica a una entrevista amb Pere Cardús (2013) les 
motivacions que el duen a formular aquella proposta: 

Aprofito l’avinentesa per deixar clar que no és que jo em dediqués a 
predir el futur, sinó que l’estiu del 2007 vaig formular aquella 
proposta després d’una anàlisi. Vaig veure que el 2014 feia tres-cents 
anys de la caiguda de Barcelona; que era l’any que s’acabaven 
determinades ajudes europees a l’estat espanyol; deixava de tenir 
vigència la disposició addicional tercera de l’estatut en referència a la 
inversió pública en infraestructures de l’estat a Catalunya; etc. Però a 
banda l’anàlisi, hi havia un altre factor relacionat amb la gosadia. 
Calia fer una proposta. En el seu moment, aquella proposta va ser 
objecte de reaccions de tota mena, des de la mofa, la desconsideració, 
la ridiculització, i alguns s’ho van prendre més seriosament. Però el 
valor que va tenir era ajuntar anàlisi i proposta des de la gosadia. 
Posant una data, obligava la resta a pronunciar-se. La cosa ha anat 
prenent cos fins a trobar-nos on som ara. 

(Cardús 2013) 

Però no només els actors implicats han escrit sobre aquest procés 
històric. Una referència que complementa aquestes obres és la de 
Pere Gendrau, corresponsal de RAC1 i de l’ACN a Madrid durant 
l’època en què, justament, es tramitava l’EAC 2006 a les Corts 
(Gendrau 2007). Altres escriptors i periodistes van aprofitar la 
tirada estatutària per narrar-lo, com Patrícia Gabancho (2006) a 
La batalla de l’Estatut: 1906-2006 cent anys de problema 
espanyol, en què s’exposaven els greuges històrics respecte els 
catalans i es proposaven arguments a favor de l’esperada reforma 
de l’EAC.  
Hem afirmat abans que aquest procés de reforma està força cobert 
pels mitjans de comunicació i, com vèiem amb els exemples de 
Zapatero o Alfonso Guerra (apartat 3.10.3), els estirabots i 
declaracions apareguts a la premsa espanyola en contra de 
l’Estatut, del procés i, fins i tot, dels catalans, foren força 
recurrents i se’n feren diversos reculls (Mestre 2005; Gómez 
2006; Vioque 2006). D’altres, però, van començar a plantejar 
possibles fulls de ruta per assolir la independència catalana 

                                                
93 Al final no s’acaba realitzant un referèndum (ni tan sols una consulta, sinó un 
procés participatiu) perquè el l’Estat va impugnar-lo davant el TC (vegeu 
l’epígraf previstes de l’apartat 8.6.3.4). 
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(Mayoral 2006; López-Tena, i López Bofill 2007; Ferrer 2005; 
CMNE 2006). 

Evidentment, no totes les obres publicades parteixen d’una 
valoració positiva del procés de reforma d’un nou EAC. Com a 
exemple d’aquest altre tipus d’obres, podem esmentar els volums 
publicats per autors com García-Capelo (2007) –ja en el títol del 
llibre categoritza l’Estatut com el text “més polèmic de la 
democràcia”–, Nebrera (2005), Espada (2006) o Carreras (2010). 
Aleshores també es publica El Estatuto de Cataluña. Una 
meditación sobre España (López Medel 2010), Més actuals, però 
de la mateixa temàtica, són les obres de De España (2013), 
Girauta (2013) i Morán (2013).  

Com en el retrat sociopolític que fa Juliana (2006) de la 
conjuntura en què es trobaven les relacions Catalunya-Espanya o 
el volum de Vidal-Folch (2013) Catalunya independent?, alguns 
autors han apostat per descriure i analitzar la situació sense 
posicionar-se. 
Com hem afirmat al capítol inicial, el moment en què s’aprova 
l’EAC 2006 es caracteritza per l’augment del sentiment 
nacionalista català i l’inici d’accentuació per a la preferència de 
l’opció política independentista. Per aquest motiu, tot just després 
del procés de reforma i, sobretot, més tard, després de la 
publicació de la STC 31/2010, es publiquen obres que comencen 
a plantejar nous models de relació amb l’Estat.  

Aquesta categoria de títols, segons Miquel Calçada (2013:1), ha 
tornat a tenir una forta revifada en els darrers temps: “últimament, 
i parlo dels últims quatre o cinc anys, l’edició de llibres a favor de 
la sobirania de Catalunya s’ha convertit en un gènere a 
l’alça”(Calçada 2013:1). 
El nombre d’obres publicades sobre el procés independentista 
català s’ha incrementat especialment des de la manifestació de la 
Diada Nacional de Catalunya de l’any 2012. Segura afirma que 
“mai no s’havia vist tanta gent reclamant, i d’una manera tan 
convençuda, allò que creien que tenien dret a exigir” (Segura 
2013:258).  
A més, aquesta fase post-Estatut també ha coincidit amb algunes 
efemèrides significatives: el 25è aniversari de la Constitució 
espanyola (el 6 de desembre de 2013), el 24è aniversari de 



 

 149 

l’entrada en vigor de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979 
(el 18 de desembre de 2013) o el 10è aniversari de l’elecció del 
primer tripartit (el 16 de novembre de 2013), data en què es 
publica l’article “Una dècada que ha capgirat el país” (Colomer, i 
Gelis 2013). 
Aquests fets expliquen l’aparició d’assajos, cròniques i llibres de 
divulgació que parlen de l’evolució del catalanisme i dels motius 
que han propiciat el moment històric en què ens trobem (alguns 
exemples en són Dowling 2013; Guinjoan, Rodon, i Sanjaume 
2013; Segura 2013). En alguns casos, els autors tracen possibles 
fulls de ruta per assolir la independència (entre d’altres: Gabancho 
2010; Ridao 2012; Pont 2012, 2013; Bosch 2013; Feliu 2013). 

Hem d’esmentar separadament els llibres de memòries de 
persones que van tenir càrrecs públics en les més altes esferes del 
poder, tant nacional com estatal, durant el període 2001-2006.  
D’una banda, s’han recollit, per exemple, els testimoniatges 
positius, en què alguns expresidents i alts càrrecs de la Generalitat 
expliquen la seva experiència i la seva visió del procés: Jordi 
Pujol (2012), Pasqual Maragall (2008), José Montilla (Pernau 
2010; Montilla 2013), Josep-Lluís Carod-Rovira (2005), Josep 
Bargalló (2006), Joaquim Nadal (2008, 2010, 2014) o Artur Mas 
(Mas, i Pous 2013), en serien els exemples més representatius. 

Artur Mas, per exemple, assegura que aquesta reforma estatutària 
suposa una via per canviar l’encaix de Catalunya a l’Estat: 

Després de moltes dècades d’haver intentat l’encaix normal dintre de 
l’Estat espanyol, amb constitucions i estatuts, repúbliques i 
monarquies, etc., no ens n’hem sortit o no ens n’hem sortit bé. 

(Mas, i Pous 2013:247-248) 

Tots aquests polítics (i d’altres que van participar-hi) rememoren 
com va ser el procés que estem analitzant. Com a mostra, José 
Montilla, responia (abans que el TC dictés sentència) a la 
pregunta si havia valgut la pena aquella feixuga tramitació: 

Pase lo que pase, habrá valido la pena. Tendremos… tenemos más 
competencias, más recursos y un autogobierno más reforzado, y eso 
es irreversible. […] Pero para quienes queremos un autogobierno 
fuerte, pero con una Cataluña que participe de un proyecto común con 
España, sin duda ha valido la pena. Porque tenemos un autogobierno 
más fuerte, pese a que la relación con España no sea seguramente más 
fluida que antes. Éste es el precio que hemos tenido que pagar en 
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parte: el desgaste, ya que ha habido gente que se ha dedicado a 
interponer recursos y a realizar una política de descrédito y de 
confrontación. 

(Pernau 2010:208) 

De l’altra, s’ha documentat el testimoniatge d’alts càrrecs del 
govern espanyol que també van viure de primera mà el procés, 
però que consideren (o consideraven) la reforma de l’EAC 2006 
com una amenaça a la integritat territorial i constitucional 
espanyola. Els casos més significatius són les memòries que han 
publicat José Bono (2012), José Luis Rodríguez Zapatero (2013), 
José María Aznar (2012; 2013) i Alfonso Guerra (2014). Allà 
expliquen llur punt de vista com a expresident del Congrés, 
expresidents del Govern d’Espanya (Zapatero i Aznar) i 
expresident de la Comissió Constitucional del Congrés dels 
Diputats, respectivament. 

Alfonso Guerra, al seu llibre de memòries Una página difícil de 
arrancar. Memorias de un socialista sin fisuras, recorda part de la 
negociació quant a un nou estatut entre els barons del PSOE: 

En julio de 2003 se reunieron en Madrid en una cena José Bono, 
Manuel Chaves, Pasqual Maragall, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y 
José Luís Rodríguez Zapatero. La conversación, en aquella cena, giró 
en torno a cómo avanzar en la descentralización del Estado de las 
Autonomías para adecuarlo a las nuevas realidades de principios del 
siglo XXI; es decir, en hasta dónde podían ser admitidas por el PSOE 
las aspiraciones de Maragall sin sobrepasar el marco constitucional y 
sin atentar contra la solidaridad interterritorial. […] Finalmente se 
alcanzó un compromiso, que suponía acotar el proceso de la reforma 
catalana dentro de unas líneas rojas que no deberían ser sobrepasadas. 
Ése fue el núcleo del acuerdo que luego se completaría y formalizaría 
en Santillana del Mar. 

(Guerra 2013:490-491)  

Tot i això, més que no pas les efemèrides esmentades abans, un 
fet provoca una allau encara més intensa de publicacions sobre 
l’EAC 2006: la sentència que el TC fa pública el 28 de juny de 
2010. Llavors, la Universitat i el panorama institucional català es 
mobilitzen per analitzar-ne les conseqüències.  

D’una banda, a l’àmbit català, el dia 22 de juliol de 2010, un grup 
d’experts organitza una jornada de debat sobre “l’horitzó de 
l’encaix amb l’Estatut retallat” (UAB 2010). A més, se’n 
publiquen monogràfics especials a la Revista catalana de dret 
públic (RCDP 2010), amb col·laboracions, entre d’altres, d’autors 
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com Enoch Albertí, Antoni Bayona, Joan Vintró o Xavier 
Bernadí, a la revista Activitat parlamentària (RAP 2010), amb 
contribucions de diputats com Jaume Bosch, Miquel Iceta, Laia 
Bonet o Joan Ridao, i a la Revista d’Estudis Autonòmics i 
Federals (REAF 2011), amb articles de Marc Carrillo, Eva Pons o 
Carles Viver i Pi-Sunyer  

De l’altra, a l’àmbit castellà, també apareixen publicacions 
especials com el número monogràfic titulat “El Tribunal 
Constitucional y el Estatut” de la revista El Cronista del Estado 
Social y Democrático de Derecho (la qual s’autodefineix com a 
“revista general de Dret”), en què hi participen Enoch Albertí, 
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini o Marc Carrillo, amb articles 
que inclouen arguments contraris i favorables a la sentència.  
Apareixen també articles a diverses revistes –com a la de cultura i 
pensament polític Claves de razón pràctica o a la Revista 
española de derecho constitucional– de Francesc de Carreras 
(2010) i Tomás de la Quadra-Salcedo Janini (2010a, 2010b), en 
què s’elogia el paper de “defensa de la Constitució” de la STC 
31/2010. 
Per últim, diversos juristes n’analitzen els efectes jurídics generals 
(Viver Pi-Sunyer 2010; Tur, i Álvarez 2010; Gui 2011), l’abast 
dels drets estatutaris romanents (Eneriz 2010), la validesa jurídica 
del concepte de nació o el règim lingüístic resultant (Elías 2010) o 
els canvis quant a la posició dels estatuts d’autonomia pel que fa a 
les competències estatals (Ortega 2010) i a llurs sistemes de 
finançament (Lago 2010). De totes les obres publicades després 
de de la sentència destaca, tanmateix, l’obra de Remotti (2011): 
l’autor ofereix d’una manera ordenada i sistemàtica les eines 
necessàries per a la integració de l’EAC i les diferents sentències 
per tal que els operadors jurídics puguin interpretar i aplicar 
adequadament la Llei Orgànica de Reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. El llibre de divulgació, no adreçat a 
experts, sobre la situació de l’autogovern posterior a la STC més 
destacable és el de Del Clot (2013).  

Com explicàvem al capítol 3.10.2, la STC 31/2010 marca un punt 
d’inflexió a la política catalana i, des d’aleshores, tant la població 
com la Generalitat han reclamat més quotes d’autogovern.  
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Això va fer que, de nou, hi hagués un boom editorial sobre els 
fulls de ruta que hauria de seguir un hipotètic procés 
secessionista, com El camí de la independència (Cardús 2010), 
Camins de democràcia (Requejo 2010), El dia que Catalunya va 
dir prou (Martí 2013), Catalunya: estat propi, estat ric (Canadell, 
i Macià 2012), Full de ruta. 140 preguntes sobre la 
independència (Gabancho 2012), Sense Espanya, balanç 
econòmic de la independència (Guinjoan, i Cuadras 2011), 
Quatre vies per a la independència (Anglada 2013) o bé Claus 
sobre la independència de Catalunya (Elclauer 2013). 

Aquesta tendència, va revifar-se durant els mesos anteriors i 
posteriors a la celebració del procés participatiu del 9N i es van 
publicar tant llibres favorables al procés independentista català 
(Llombart 2014; Del Clot, i Noales 2014; Rubert de Ventós 2014; 
Baños 2014) com contraris (Jáuregui 2014; Arza, i Coll 2014; De 
Carreras 2014; De España 2014). 

En aquest àmbit també cal destacar un parell d’obres que tracen 
possibles fulls de ruta cap a la independència. Llur importància 
rau, tanmateix, en la seva autoria, ja que les han escrit les líders 
de les entitats situades al capdavant del procés català actual94. Ens 
referim a llibres com La fam i l’orgull. Un país que s’ha aixecat, 
de Muriel Casals (2013), presidenta d’Òmnium Cultural, o com 
Carme Forcadell, acció i pensament de Carme Forcadell (2013), 
dirigent de l’Assemblea Nacional Catalana. Així mateix, 
destaquem el diàleg que mantenen aquestes dues representants 
dels dos principals moviments cívics catalans favorables a la 
independència a Per què sí a la independència? Conversa entre 
Muriel Casal i Carme Forcadell (March, Forcadell, i Casals 
2013). 
Es comença a parlar a bastament de la qüestió catalana a mitjans 
estrangers sobretot després de la manifestació massiva de l’11 de 

                                                
94 Segons Martí, “l’independentisme sociològic va prenent cos entre la societat 
civil, de la mateixa manera que el sobiranisme polític ja supera de llarg les 
fronteres dels partits estrictament independentistes i conquereix la centralitat 
política catalana. No hi ha cap moviment cívic més potent a Catalunya que no 
si-gui el sobiranista, vehiculat a través del renovat Òmnium Cultural primer, i 
des-prés per mitjà de l’ANC, que aconseguirà ser un veritable moviment de 
masses” (2013:84). 
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setembre de 2012 i de la Via Catalana de 2013. El conflicte, 
segons Segura (2013:313-319), s’internacionalitza aleshores. 

Alguns exemples d’aquesta internacionalització són els 
nombrosos articles i reportatges dels darrers anys a la premsa 
internacional (The Economist, The New York Times, La 
Repubblica…).  

La mostra més evident n’és, possiblement, la publicació d’un 
informe de seixanta-vuit pàgines titulat Independence in Europe: 
Secession, Sovereignty, and the European Union (Connolly 
2013). Segura assenyala que aquest informe “generà desconcert 
en els mitjans espanyols. Desconcert i, probablement, algun 
moviment diplomàtic, perquè l’informe va desaparèixer [a petició 
de l’autor] del web poc després que es fes públic” (Segura 
2013:315). 

El govern espanyol, a través dels serveis d’intel·ligència, per 
contrarestar els efectes del procés català i del ressò de l’anunci de 
la data i les preguntes de la consulta a nivell internacional, envia a 
totes les seves ambaixades el document Por la convivencia 
democràtica (MAEC 2014). També cal destacar l’informe –
publicat en múltiples llengües– titulat 20 preguntes amb resposta 
sobre la secessió de Catalunya (FAES 2014), que la FAES –un 
laboratori d’idees fundat l’any 1989 vinculat al Partit Popular– 
publica a finals de gener de 201495. 
A més, des de Catalunya han començat a sorgir en els darrers 
temps algunes obres amb voluntat exportadora. Són traduccions 
d’alguns dels títols ja esmentats o obres redactades, directament, 
en altres llengües estrangeres (sobretot en anglès). Es proposen 
explicar el procés català al món sense intermediaris. Alguns 
exemples són Catalonia Calling. El món ho ha de saber (Creus 
2013), Keys to the independence of Catalonia (Elclauer 2013) o el 
recull d’articles d’experts en diferents àmbits titulat What’s up 
with Catalonia? (Castro 2013), amb pròleg del president de la 
Generalitat, Artur Mas.  
Yuste (2014) reconeix el suplement editat en català, castellà i 
anglès que el diari Ara publica el 15 de desembre de 2013 –
l’endemà de l’anunci de la pregunta i la data de la consulta que 
                                                
95 Som conscients que hi ha hagut més novetats editorials d’aquesta temàtica, 
però aquesta recerca s’ha aturat aquí, per concentrar-nos en les etapes següents. 
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s’havia de celebrar el 9 de novembre de 2014–, titulat “L’hora de 
la veritat/La hora de la verdad/The moment of truth” com la 
tercera iniciativa significativa que palesa aquesta voluntat 
internacionalitzadora. 

 
6.3. L’estadística aplicada al llenguatge polític 
La nostra aproximació a les dades textuals té –almenys en la 
primera fase de l’anàlisi– un caràcter eminentment quantitatiu. 
Volem processar el nostre corpus amb eines que parteixen d’una 
exploració estadística de les dades per tenir una visió general de 
l’ús del vocabulari i, així, localitzar i seleccionar, a partir de 
filtres sostinguts en càlculs de tipus matemàtic, les formes que 
volem estudiar en profunditat. 

Per aquest motiu, presentem els orígens, les característiques 
habituals i la definició dels estudis basats en l’estadística textual. 

Després, fem un repàs a l’evolució històrica d’aquesta disciplina i 
ens fem ressò d’algunes de les crítiques emprades per 
caracteritzar els estudis enfocats des d’aquesta branca de l’anàlisi 
i la descripció lingüística. 

6.3.1. Gènesi i definició 
Si volem aplicar aquesta metodologia és perquè no creiem que 
sigui adequat partir d’una selecció subjectiva i aleatòria de les 
formes a analitzar. Des del nostre punt de vista, aquesta 
intervenció de l’investigador en establir l’objecte d’anàlisi bàsic 
de la recerca podria fer que obtinguéssim uns resultats esbiaixats.  
Històricament, les principals escoles lingüístiques –com, per 
exemple, la lingüística tradicional, l’estructural o la generativa– 
es caracteritzaven per analitzar els fets lingüístics en abstracte o 
des d’una dimensió que es reduïa a l’oració o a la paraula. 
Més tard, però, es comença a desenvolupar un corrent que 
observa el fet lingüístic no aïllat, dins dels textos o discursos96. 
                                                
96 En aquest treball adoptem com a sinònims text i discurs basant-nos en Costa 
(1994:99): “Alguns autors estableixen diferències entre aquests dos termes 
com, per exemple, T. A. van Dijk, i M. A. K. Halliday. En aquest treball m’hi 
referiré com a termes sinònims tal com els presenten Castellà (1992), Cuenca 
(1992) i Rigau (1981), entre altres”. 
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Aquesta escola, anomenada lingüística textual (o lingüística del 
text o del discurs), estudia la llengua en ús real i parteix d’una 
anàlisi descriptiva i explicativa des d’un punt de vista sincrònic, 
sense rebutjar explicacions diacròniques de fets concrets97.  

Guilhaumou assegura que des d’aquesta aproximació ha calgut 
canviar la filosofia d’anàlisi i deixar de banda els apriorismes per 
passar a estudiar el lèxic de cada corpus per se: 

Mais il a fallu d’abord récuser la notion de conditions de production, 
et son corollaire, la situation de communication, en situant les 
ressources interprétatives des textes en leur sein. Puis l’histoire du 
discours s’est libérée en partie des modélisations sémantiques a priori 
dans la manière d’agencer les «phrases de base» de l’analyse 
d’énoncés et/ou d’organiser les listes de termes issus des analyses 
lexicométriques de tableaux lexicaux. 

(Guilhaumou 2002:16) 

Lafon98 assenyala que les aproximacions quantitatives a les dades 
textuals no són una novetat nascuda amb l’era informàtica: entre 
els segles VII i XI, els masoretes99, els estudiosos que estableixen 
el text hebreu de la Bíblia, ja analitzaven el vocabulari de les 
escriptures sagrades des d’un punt de vista matemàtic i afegien a 
les seves masores –entre d’altres– informacions estadístiques 
sobre l’ús de paraules en les diferents parts d’aquests textos 
sagrats.  
Però l’aparició de la informàtica al segle XX provoca un canvi de 
paradigma absolut: els investigadors lingüístics poden anar més 
enllà de l’anàlisi superficial del text. 

 
 
                                                
97 Síntesi elaborada a partir del quadre a Castellà (1992:27). 
98 “En accordant au contraire une attention minutieuse au matériau lexical qui 
le compose. Cette attitude n’est pas neuve, puisqu’elle fut celle des massorètes 
[…]” (Lafon 1984:1). 
99 Nom donat a cadascun dels filòlegs que treballaren (segles VI-XV) en la fi-
xació del text hebreu de la Bíblia. L’obra dels masoretes consistí 
fonamentalment en la fixació definitiva dels signes de vocalització, 
d’accentuació, de pronunciació i d’entonació per a la lectura pública, així com 
en la crítica textual i la comptabilització de tots els signes que componen el text 
sagrat (Enciclopèdia Catalana 2015). Com a mostra del tipus d’estudi que 
realitzaven es pot consultar, per exemple, l’índex analític que s’ha elaborat de 
la masora del còdex de profetes d’El Caire. 
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6.3.2. Evolució de l’estadística textual 
Amb l’ajut de l’ordinador, la investigació lingüística pot detectar 
patrons lingüístics estables en grans corpus que l’ull humà seria 
incapaç d’observar tot sol: 

Large corpora provide a way out of the Saussurian paradox, since 
millions of running words can be searched for patterns which cannot 
be observed by the naked eye (compare devices such as telescopes, 
microscopes, and X rays). We can now study patterns which are not 
visible directly to a human observer, but which are nevertheless stable 
across the language performance of many speakers.  

(Stubbs 2001:317) 

Cal esmentar que les recerques textuals quantitatives a gran escala 
es desenvolupen amb el progrés de la informàtica després de la 
dècada dels 60, ja que la informàtica d’usuari comença a 
generalitzar-se en lingüística a partir dels anys 70 i 80100: 

L’aparició de l’ordinador, amb les seves possibilitats de moviment de 
dades i la seva capacitat de càlcul, permet el desenvolupament que 
avui tenen els mètodes quantitatius. L’aproximació quantitativa als 
textos sorgeix d’una consideració senzilla: per estudiar un text és 
sempre interessant disposar d’índexs exhaustius dels mots que el 
componen. 

(Centre de Lexicometria 1993:1) 

Aquests índexs exhaustius parteixen de complexes matrius de 
dades que el sistema informàtic analitza. L’objectiu primordial de 
qualsevol metodologia estadística d’anàlisi textual és reduir 
útilment la quantitat d’informació que contenen aquestes taules de 
dades: 

Si trattava di mettere a frutto le nascenti disponibilità di calcolo 
automatico per realizzare il sogno degli studiosi di statistica del 
passato, a partire da Charles Spearman, il pioniere dell’analisi 
fattoriale (1904), fino a Louis L. Thurstone (1931) e, soprattutto, 
Harold Hotelling con l’analisi di componenti principali (1933) e 
l’analisi della correlazione canonica (1936). L’idea era di trovare 
variabili “di sintesi”, come combinazione lineare delle variabili 
originarie, in grado di massimizzare la riproduzione della variabilità 
complessiva di una matrice di dati. 

(Giuliano, i La Rocca 2010:8) 

                                                
100 A Riba (2002:3-4) es pot trobar una síntesi històrica de l’aplicació de 
l’estadística en estudis de tipus lingüístic, sobretot de textos literaris. 
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La lexicometria parteix d’un estudi quantitatiu a partir del qual 
després cal, però, articular i interpretar el discurs analitzat:  

Les ouvertures problématiques dans les années 1980 ont été rendues 
possibles par la neutralisation progressive de toute démarche 
analogique de type sociolinguistique et la constitution de l’analyse de 
discours comme discipline interprétative à part entière. […] La 
démarche à la fois descriptive et interprétative consiste plutôt à 
articuler des indices quantitatifs de fonctionnement discursif, 
introduisant des éléments contrastifs dans le corpus, à des 
descriptions locales en prise sur des énoncés hors-corpus. 

(Guilhaumou 2002:14-16) 

L’escola francesa, segons Bolasco (1999:20-21) i Martinez 
(2003:70), fou una de les primeres a aplicar aquest principi i a 
proposar nous mètodes d’anàlisi de grans corpus. Quant a això, 
Teun van Dijk afirma que l’AD polític té una tradició consolidada 
a França: 

In France, the study of political language has a respectable tradition in 
linguistics and discourse analysis, also because the barrier between 
(mostly structuralist) linguistic theory and text analysis was never 
very pronounced. Discourse studies are often corpus-based and there 
has been a strong tendency toward formal, quantitative, and automatic 
(content) analysis of such big datasets, often combined with critical 
ideological analysis (Pêcheux 1969, 1982; Guespin 1976). The 
emphasis on automated analysis usually implies a focus on (easily 
quantifiable) lexical analyses (see Stubbs, this volume). 

(Schiffrin, Tannen, i Hamilton 2001:360) 

Aquests mètodes, es coneixen a bastament com a tècniques 
d’anàlisi de dades. Cal remarcar que aquest terme i l’inici 
d’aquesta fructífera escola s’inicien a França, amb Benzécri: 

Proprio su questo tema dalla metà degli anni Sessanta Benzécri stava 
sviluppando le sue prime sperimentazioni di analyse des données 
mettendo in evidenza come la matematica del finito e della 
combinatoria che si rifà a strutture algebriche astratte permettesse di 
ricostruire modelli di senso più semplici soggiacenti alla complessità 
presente in un corpus di testi. 

(Giuliano, i La Rocca 2010:8) 

Paral·lelament, al món anglosaxó també es comencen a 
desenvolupar recerques a partir de metodologies similars (com, 
per exemple, l’exploratory data analysis de Tukey (1977))101. Els 

                                                
101 Per a més informació, consulteu Giuliano, i La Rocca (2008:151-161), 
Giuliano, i La Rocca (2010:8-11) i Guilhaumou (2006:11-86). 
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anys setanta, per tant, són el moment en què s’endeguen els 
estudis de corpus, com hem vist, sobretot des del vessant de l’AD.  

És, per tant, un període clau per al desenvolupament i la 
consolidació d’aquestes tècniques: 

Le bilan de l’analyse de discours comme objet de l’histoire, telle 
qu’elle a été pratiquée par un petit groupe d’historiens au cours des 
années 1970, n’a donc rien de négligeable, en dépit de ses limites. 
C’est par la multiplication des contacts avec diverses interrogations 
langagières de chercheurs français et étrangers et une attention 
nouvelle à l’archive que s’opère, dans les années 1980, la sortie vers 
ce que nous pouvons appeler désormais l’analyse de discours du côté 
de l’histoire, au titre de la prédominance de l’approche 
configurationnelle. 

(Guilhaumou 2006:19) 

Durant els anys vuitanta s’incrementen aquests contactes i 
col·laboracions internacionals, es comencen a publicar els primers 
resultats i s’obren noves vies de recerca. En resum, “les annés 80 
marquent un tournant décisif” (Guilhaumou 2006:12) en la 
lingüística de corpus, ja que es desenvolupen les primeres eines 
informàtiques d’anàlisi estadística textual: 

Dagli studi e dal successo ottenuto da Benzécri con l’Analyse des 
Correspondances ha origine la scuola francese dell’Analyse des 
Données, all’interno della quale, negli anni ‘80, un’équipe diretta da 
Ludovic Lebart e Alain Morineau (1985) sviluppano il software 
applicativo SPAD (Système Portable pour l’Analyse des Données). 

(Giuliano, i La Rocca 2008:154) 

Posteriorment, sorgeix una generació d’analistes del discurs (com 
Mayaffre) amb una visió més multidisciplinària i internacional: 

Le début des années 1990 est alors marqué par l’émergence d’une 
jeune génération d’historiens du discours qui s’interdisent toute 
instrumentalisation du corpus, et s’engagent résolument dans une 
approche des énoncés d’archive qui relève d’une histoire langagière 
des concepts située désormais au centre de débats entre chercheurs de 
nombreux pays. 

(Guilhaumou 2002:6) 

En l’actualitat, els estudis de corpus en general, i de corpus 
polítics en particular, estan molt estesos. Com assegura Patrick 
Charaudeau citant Roland Barthes, “aucune discipline ne peut 
épuiser à elle seule l’analyse d’un objet” (Pineira-Tresmontant 
2008:13). Cal remarcar, també, el fet que l’anàlisi de dades 



 

 159 

textuals continua tenint un rol important, sobretot –però no 
només– a França.  

D’ençà l’any 1990 (edició que va tenir com a seu Barcelona), 
cada dos anys se celebren les JADT (les Journées d’Analyse des 
Données Textuelles), unes jornades internacionals d’anàlisi de 
dades textuals que des d’aleshores s’han celebrat a Montpellier 
(1993), Roma (1995), Niça (1998), Lausanne (2000), Saint-Malo 
(2002), Louvain-la-Neuve (2004), Besançon (2006), Lió (2008), 
Roma (2010), Liège (2012) i París (2014). Les actes de les JADT 
són un rigorós termòmetre per conèixer l’estat de la qüestió pel 
que fa a estadística textual i les línies d’investigació futures. 
Aquesta cita bianual s’ha convertit, segons Dister, Longrée, i 
Purnelle, en una trobada quasi obligada de tots aquells 
investigadors d’arreu que treballen en la lingüística de corpus i 
l’anàlisi de dades textuals: 

Les JADT […] ont réuni chercheurs du monde entier travaillant dans 
le domaine de l’analyse des données textuelles: de la lexicographie à 
l’analyse du discours politique, de la recherche d’information aux 
recherches qui concernent le marketing, de la linguistique 
computationnelle à la sociolinguistique, de la fouille de données 
textuelles à l’analyse de contenu. 

(Dister, Longrée, i Purnelle 2012:4) 

Per últim, cal assenyalar que els estudis lingüístics desenvolupats 
a partir de corpus també han rebut crítiques102. Entre d’altres, les 
més habituals tenen relació amb la metodologia per concordances 
de què parteixen moltes recerques, ja que pot limitar “the analysis 
to a somewhat atomized, bottom–up type of investigation of the 
corpus data” (Flowerdew 2005:324). Una altra crítica recurrent ha 
estat la d’afirmar que aquesta mena d’anàlisis lingüístiques no 
tenen en compte “the contextual features of the text” (ibid. 325), 
és a dir, que les unitats s’estudien aïlladament i no pas en context. 
Precisament per evitar que la nostra recerca pugui tenir aquesta 
mena d’errors, ens proposem: 

                                                
102 Per a més informació sobre les principals crítiques que han rebut els estudis 
desenvolupats a partir de corpus, consulteu Flowerdew (2005:324-325), 
Handford (2010:255-269) i Paltridge (2012:163-164). A més, a Flowerdew 
(2012:182-183) hi trobem els reptes de futur d’aquesta disciplina. 
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• analitzar i interconnectar, en tot moment, els nivell 
microtextual i macrotextual; 

• enriquir, sempre que sigui possible, la informació 
microtextual amb explicacions contextuals que puguin ajudar-
nos a interpretar correctament les tries lèxiques del corpus. 

Paltridge (2012:164) suggereix complementar aquesta mena de 
recerca amb entrevistes: 

By the use of interviews and focus groups discussions with users of 
the genre and considerations of the textual information revealed in the 
corpus study in relation to this information. 

(Paltridge 2012:164) 

Per tant, entrevistem alguns dels membres de la Ponència i 
assessors tècnics (lingüistes i juristes) i consultem la 
documentació exocorpus quan el cotext no ens aporti la 
informació necessària per explicar algunes esmenes.  

D’acord amb van Dijk, la tria lèxica d’un autor és cabdal i per dur 
a terme un estudi d’un vocabulari tan ideològicament sensible 
com el nostre, cal que, en primer lloc, el detectem per després 
analitzar-lo correctament segons la metodologia emprada: 

Sin embargo, un estudio más explícito y analítico del discurso exige 
una formulación más clara de tales instituciones, e intenta especificar 
qué expresiones o significados del discurso dan lugar a qué clase de 
inferencias u otros procesos mentales. 

(Van Dijk 1996:24) 

L’escola estadística francesa ha estat una de les primeres a copsar 
la importància d’aquesta lògica i a proposar nous mètodes per a 
l’anàlisi estadística de volums grans de dades. Aquests són 
coneguts com a tècniques d’anàlisi de dades103. 

La informàtica aporta grans avenços en l’AD i imposa restriccions 
relacionades amb la longitud i la representativitat del corpus104: 

The corpus analyst needs to consider such factors as whether the 
corpus to be analysed is lengthy enough for the particular linguistic 
study being undertaken and whether the samples in the corpus are 
balanced and representative. 

                                                
103 Terme establert per Benzécri en el seu llibre L’analyse des données, tome 1, 
la Taxinomie, publicat l’any 1973. 
104 Per conèixer en profunditat aquestes restriccions, consulteu Bolasco (1999) 
o Cortelazzo, i Tuzzi (2008). 
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(Meyer 2002:100) 

6.3.3. Crítiques fetes a l’estadística textual 
Després constatarem que la tria de la lexicometria com a punt de 
partida metodològic ens permet, precisament, no haver de 
sotmetre’ns a les limitacions de moltes recerques per la seva 
natura exclusivament qualitativa. 
La nostra aproximació metodològica és de tipus endotextual, ja 
que es parteix de la freqüència relativa i absoluta de totes les 
formes que integren el text a cada part (subcorpus) i al corpus en 
la seva totalitat. Així evitem interpretacions errònies: 

These expectations of what is likely to be said –our knowledge of 
what is probable and conventional– can only come from other texts 
which we have read or heard in the past. This means that individual 
texts are interpreted against an intertextual background of norms of 
language use. 

(Stubbs 2001:304) 

Una de les crítiques més habituals de les anàlisis de corpus és que 
són “necessarily, decontextualized and only of interest at the item, 
rather than the discourse level” (Paltridge 2012:164). Per evitar-
ho, justament, hem implementat una metodologia que també es 
proposa “carry out a corpus-assisted analysis of linguistic features 
of the texts that can then be integrated with the contextual 
analysis” (ibid. 164) com han fet, per exemple, Mayaffre (2004), 
Grasset (2011) o Demol (2013). 
A partir de les aproximacions quantitatives a les dades textuals a 
què ens hem referit, en l’àmbit francès s’ha caracteritzat sovint, 
des d’un punt de vista lexicològic, el vocabulari de diferents 
èpoques o persones. Eluerd (2000:124) defineix la lexicologia 
com l’estudi dels vocabularis, és a dir, de les formes en context i 
no dels signes lingüístics en abstracte. 
Les aproximacions quantitatives a les dades textuals adopten com 
a punt de partida els índexs freqüencials de les formes per 
determinar el grau de significació del vocabulari, no només en el 
conjunt del corpus, sinó també en els subcorpus: 

Las primeras aproximaciones cuantitativas de textos se realizaron 
dentro de una perspectiva lexicológica estableciendo de forma manual 
índices de frecuencias exhaustivos y referenciados. A raíz de esta 
primera experiencia se planteó la necesidad de profundizar en el 
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estudio de las relaciones frecuenciales y probabilísticas de las formas 
gráficas de los textos y, con ello, la incorporación del ordenador.  

(Cabré, Romeu, i Rosés 1992b:3) 

Així doncs, en aquesta disciplina es considera que totes les 
paraules d’un text són significatives, independentment de la seva 
freqüència. Aquest índex també és un paràmetre de primer nivell 
per ordenar-les segons llur pes en cadascuna de les parts:  

Si l’on accepte l’hypothèse que ce qui est fréquent dans le discours a 
un statut privilégié chez le locuteur, il est alors possible d’établir une 
hiérarchie entre ces éléments sur la base de leur fréquence. 

(Martinez 2003:16) 

En aquest context històric cal situar el naixement de 
l’aproximació metodològica de la lexicometria. Com afirma 
Grasset, les crítiques a la lexicometria han quedat relegades a un 
segon nivell per les moltes recerques que s’han desenvolupat i 
pels bons resultats: 

Les objeccions que històricament s’han fet a la lexicometria ja han 
estat superades actualment, tot i que existeixen encara certes 
reticències per part d’alguns lingüistes. 

(Grasset 2011:255) 

 
6.4. La lexicometria 
6.4.1. Definició i història de la lexicometria 
S’ha de definir la lexicometria com la branca de la lexicologia que 
analitza els textos partint de la freqüència d’ocurrència dels mots 
que l’integren. La definició completa que ens ofereix el 
Vocabulari de la lexicometria és la següent: 

Disciplina que permet descriure quantitativament els texos 
constitutius d’un corpus a partir de la seva segmentació en formes 
gràfiques. Consta d’un conjunt de mètodes que permeten fer 
reorganitzacions formals de la seqüència textual i anàlisis 
estadístiques de vocabulari. 

(Salem, Cabré, i Romeu 1990:26) 

En aquesta recerca, entenem mot, paraula o forma com “le 
groupement de lettres, séparé, à gauche et à droite, par un blanc 
des autres éléments du texte” (Niklas-Salminen 1997:13-14).  
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Els pioners dels estudis en lexicometria –també anomenada 
estadística lingüística (Guiraud 1960), estadística lèxica (o 
lingüística quantitativa, Muller 1974), estadística textual (Lebart, 
i Salem 1994), anàlisi de dades en lingüística (Benzécri 1980) o 
lexicologia quantitativa (Niklas-Salminen 1997:35)– són Wagner 
(1949) i Guiraud (1953) i, posteriorment, De Bazin (1967) o 
Muller (1967). Malgrat aquesta variació terminològica, nosaltres 
preferim referir-nos-hi com a lexicometria perquè és més precís: 

Preferimos el término lexicometría a estadística textual porque, como 
muy bien justifican, es más preciso en cuanto al objeto y más amplio 
en cuanto al método. 

(Cabré Castellví 1977:197) 

Així mateix, la majoria d’autors (com, entre d’altres, Guilhaumou 
2002:14) considera que el bressol de la denominació lexicometria 
i dels seus principis metodològics bàsics és a França, al 
Laboratoire de lexicologie politique de l’ENS de Saint-Cloud. 
El primer treball exhaustiu realitzat des d’aquesta aproximació és 
l’anàlisi dels pamflets del maig del 68 francès, recollit a Des 
tracts en mai 68, recerca que obre una nova via d’anàlisi dins la 
lingüística de corpus: la lexicometria. 
La lexicometria neix a finals de la dècada dels 60 i integra tots els 
trets de la lingüística textual i quantitativa ja esmentats i perquè 
per a l’anàlisi es parteix de l’estudi intrínsec del vocabulari: 

Elle ouvre la voie à une linguistique de corpus qui définit le corpus 
comme une collection de données langagières sélectionnées et 
organisées selon des critères linguistiques explicites pour servir 
d’échantillon du langage (Habert, Nazarenko et Salem, 1997:11), 
résolvant ainsi en partie les problèmes des linguistes face au corpus. 
Le linguiste finit en effet par concentrer son attention sur 
l’enrichissement des corpus, via les banques de données, 
l’accroissement de leur taille et l’amélioration des accès aux corpus. 

(Guilhaumou 2002:13-14) 

Bolasco afirma que amb aquest mètode s’obté una panoràmica 
general del corpus: 

Il presupposto quindi della scuola benzecriana d’Analyse des données 
è di disporre d’un sistema amplio di informazioni elementari, capaci 
di cogliere il fenomeno nella sua complessità. 

(Bolasco 1999:20-21) 
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6.4.2. La lexicometria com a metodologia 
El punt de partida de la lexicometria no és, doncs, una selecció 
del vocabulari basada en criteris subjectius –com podria ser-ho la 
tria de paraules clau d’un àmbit o d’una temàtica–, sinó que, a 
partir d’un estudi inicial basat en càlculs matemàtics, es detecten 
les unitats que resulten més significatives estadísticament. 
L’objectivitat d’aquesta aproximació comença, doncs, amb la 
selecció i l’anàlisi del corpus: 

Pour la lexicométrie, l’objectivité commence quand les projections 
tendent à faire place à des formalisations. On ne fixe d’avance ni 
mots-témoins, ni grilles, ni schèmes, ni hiérarchies. On prend tout 
(exhaustivité des relevés), de la même manière (uniformité du 
dépouillement) et selon un critère unique (invariance d’une unité de 
base anonyme). Cette «neutralité» n’est pas un postulat innocent: elle 
signifie que chaque occurrence est égalitairement significative et que 
seules entrent en ligne de compte les valorisations quantitatives ou 
formelles qui sont le fait du texte. 

(Demonet, et al. 1975:20-21) 

En aquest treball prenem la lexicometria com a mètode d’anàlisi 
inicial. Per fer-ho adoptem com a referència altres recerques que 
han aplicat postulats distribucionalistes com, per exemple, les de 
Cotteret, i Moreau (1969), Labbé (1990) i Mayaffre (2004) que 
estudien, respectivament, els vocabularis de Charles de Gaulle, 
François Mitterrand i Jacques Chirac. Des d’aquest enfocament 
lexicològic no s’estudien les formes per se, sinó que es posa en 
relació la descripció del lèxic amb la sintaxi.  
Totes aquestes recerques que hem anomenat parteixen d’uns 
objectius similars, ja que s’han centrat a caracteritzar el 
llenguatge d’un personatge o període en diferents moments. En 
realitat, el nostre corpus també és un text redactat, consensuat, 
negociat i esmenat en diferents moments. És el que André Salem 
(1994:313) ha anomenat sèrie textual cronològica, entesa com a: 

Ces corpus homogènes constitués de textes produits dans des 
situations d’énonciation similaires, si possible par un même locuteur, 
individuel ou collectif, et présentant des caractéristiques 
lexicométriques comparables. 

(Salem 1994:313) 

Altres exemples històrics de recerques similars són la de Benoit 
(1982) sobre l’evolució del vocabulari comunista en el període 
1932-1946, la de Lefèvre (1993) sobre el discurs de la 
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Confédération Française Démocratique du Travail en el període 
1973-1992 o la de Salem (1993) sobre l’evolució del vocabulari 
sindical. Altres més actuals105 serien els estudis de Delanoë 
(2010) d’un corpus de premsa nacional i regional escrita en 
francès, els de Bigey (2007) sobre el vocabulari de les sèries de 
novel·la rosa del període 1942-2004, els de González, i Fiala 
(2010) sobre l’evolució del discurs d’Hugo Chávez en el període 
1999-2007 o l’anàlisi de Savoy (2014) sobre els discursos de 
l’Estat de la Nació dels presidents nord-americans en el període 
1934-2014. 

La finalitat d’aquest treball, per tant, és detectar si les formes que 
caracteritzen el vocabulari de cada emissor estan emprades 
delimitant-ne al màxim la seva referencialitat, per combinar-se 
amb les altres i que això resulti en un discurs que globalment 
sigui coherent i transmeti la ideologia de l’emissor.  
És a dir, l’ús d’una forma concreta –en detriment de tot el cabal 
lèxic de què disposa la llengua– ja és determinant, ja que “les 
signifiés de langue se délimitent les uns les autres, sont à 
considérer comme un système de différences” (Maingueneau 
1976:46) 

Podem caracteritzar el vocabulari del corpus en base a la 
freqüència de les formes (i en base a la distribució de llurs 
ocurrències) de les tres maneres següents, segons Salem, Cabré, i 
Romeu (1990:41): 

• Vocabulari comú: entès com a conjunt de formes presents a 
totes les parts d’un corpus. 

• Vocabulari de base: entès com a conjunt de formes del corpus 
que no presenten, per a un llindar determinat, cap 
especificitat, ni negativa ni positiva, a cap de les parts. 

• Vocabulari original: per a una part del corpus, conjunt de 
formes originals per a aquesta part. 

Sembla, llavors, que després de nombroses recerques es pot 
considerar que la lexicometria és una metodologia de treball amb 
una tradició al darrere prou madura i consolidada. 

                                                
105 Per a més informació sobre l’evolució d’aquestes recerques de 1980 a 2009, 
llegiu Guilhaumou (2010). 
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A nosaltres ens interessa, finalment, perquè garanteix un 
tractament sistemàtic i automatitzat del corpus: 

La lexicometria permet superar el simple recompte de mots i establir, 
a partir del tractament sistemàtic i automatitzat de corpus de textos, 
les complexes relacions estadístiques que es produeixen entre les 
unitats lèxiques. 

(Centre de Lexicometria 1993:1) 

 
6.4.3. Aproximacions metodològiques i anàlisi 
lexicomètrica de discursos polítics 
La lexicometria necessita de la informàtica per analitzar i 
recuperar l’objecte que esdevé la seva unitat mínima de treball: la 
forma gràfica, entesa com a “arquetip que correspon a les 
ocurrències idèntiques d’un corpus” (Salem, Cabré, i Romeu 
1990:21). 
Aquest punt esdevé un tema d’importància cabdal, ja que des dels 
seus inicis s’observa que existeixen dos grans blocs de recerca pel 
que fa a la unitat mínima d’anàlisi que s’ha d’adoptar: els 
formalistes i els lematitzadors (lemmatisateurs).  
La diferència principal entre ambdues tradicions rau en el fet que 
els investigadors del primer grup consideren que s’han d’estudiar 
les ocurrències de cada forma (forme, en francès) de manera 
aïllada. Aquesta és una aproximació clarament semasiològica ja 
que “privilégie les signes pour aller vers le sens-cette liste de 
formes constitue seulement un matériau de départ” (Martinez 
2003:19). 

Els lematitzadors, per la seva banda, parteixen de l’agrupament de 
les diferents formes relatives a un únic paradigma o flexió –de 
forma que es neutralitza l’homonímia tot modificant les dades de 
les quals parteix l’estudi–; és a dir, parteixen del lema (lemme). 
Aquesta divergència nuclear té conseqüències directes en l’anàlisi 
de les eines lexicomètriques, com exposem més tard, després d’un 
breu parèntesi.  
A la bibliografia sobre lexicometria més recent hem observat que 
algunes escoles han començat a emprar una tercera unitat, el 
motiu (motif): 
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Un motif se définit par l’association récurrent de n éléments du texte 
muni de sa structure linéaire, la quelle donne une pertinence aux 
relations de successivité et de contiguïté. 

(Mellet, i Longrée 2012:717) 

Ho justifiquen afirmant que es necessita crear una nova unitat 
textual que integri els múltiples nivells lingüístics per analitzar 
simultàniament la jerarquia existent entre aquests nivells 
múltiples, la recurrència de les formes i la cadena lineal dels 
enunciats: 

Une nouvelle unité textuelle, qui intégrant formes graphiques, 
lemmes, catégories grammaticales, patrons syntaxiques et, 
éventuellement, schèmes métriques ou prosodiques, permette de 
traiter à la fois l’imbrication hiérarchique de ces différents niveaux 
linguistiques, leur association syntagmatique dans la chaîne linéaire 
des énoncés et leur récurrence structurante au niveau macro-textuel. 

(ibid. 717) 

Aquesta noció és molt recent i encara no existeix gaire 
bibliografia que la descrigui, tot i que s’han dut a terme algunes 
recerques per caracteritzar-la i aplicar-la106 (com les de Mayaffre 
2014 o Makhlouf, Dupont, i Tellier 2014). 
Tancat aquest parèntesi en què hem introduït la noció de motiu, 
volem caracteritzar les dues aproximacions que tenen més 
presència a l’àmbit que ens ocupa: els formalistes i els 
lematitzadors. 
Al grup dels formalistes, podem associar-hi les recerques de 
Pierre Lafon, André Salem o Maurice Tournier. Aquests 
consideren, entre altres, que es poden posar de relleu les 
realitzacions habituals i excepcionals: 

La non-lemmatisation s’efforce de demeurer à la surface du discours, 
afin de mettre en relief ses performances habituelles ou 
exceptionnelles, alors que la lemmatisation impose une problématique 
de langue. 

(Maingueneau 1976:23) 

En la segona tradició s’hi adscriuen investigadors com Étienne 
Brunet o Charles Muller, que defensen que “la lemmatisation, 
malgré ses imperfections, a le mérite de masquer l’une de ces 
                                                
106 Això, afegit al fet que el nostre programa d’explotació de corpus no permet 
emprar-la, fa que la desestimem en aquesta primera recerca, però no descartem 
aplicar-la en anàlisis futures. 
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réalités, donc d’isoler l’autre et d’en permettre la mesure” (Muller 
1984:XI). 

Segons Bécue-Bertaut (1999), Brunet (2000) o Lemaire (2008), la 
discussió sobre quin dels mètodes és més eficaç encara és viva. 

Si s’observen les recerques dutes a terme durant els darrers trenta 
anys, és palès el fet que la majoria d’elles es desenvolupen dins de 
l’àmbit de la francofonia. Tot i que als inicis es va aplicar aquesta 
metodologia de treball per caracteritzar textos literaris –com 
l’estudi del vocabulari de les obres de teatre de Pierre Corneille 
(Muller 1967)– i d’altres gèneres –com el vocabulari del Trésor 
de la Langue Française (Brunet 1981)–, la majoria de textos en 
què s’ha aplicat se situen dins de l’àmbit de la política107.  

Convé recordar que “el método lexicométrico debe ser tenido en 
cuenta por parte del estudioso para una interpretación ideológica 
más completa de los acontecimientos sociales” (Cabré 1978:344) 
ja que, normalment, s’ha aplicat en l’estudi del vocabulari d’un 
personatge determinat –sobretot de l’esfera sociopolítica– o d’un 
període històric concret.  

Pel que fa als estudis del primer tipus, s’ha de destacar, com a 
mostra, l’anàlisi del vocabulari del primer mandat de Mitterrand 
(Labbé 1990), el del pare Duchesne i del moviment cordelier 
(Guilhamou 1997), el de la política exterior francesa (Martinez 
2003), el dels discursos de Jacques Chirac del període 1995-2003 
(Mayaffre 2004), el dels discursos del rei d’Espanya Joan Carles I 
(Pineira-Tresmontant 2004) o el dels discursos de Tony Blair del 
període 1997-2004 (Arnold 2006). De l’àmbit investigador català, 
destaquem la recerca de Laborda (1997), sobre el discurs de 
l’exjutge i diputat Baltasar Garzón. 

Així mateix, cal destacar l’anàlisi de la representació de les 
eleccions presidencials franceses de 2007 a la premsa estrangera 
de diferents països (Pineira-Tresmontant 2008) o la 

                                                
107 A Bonnaud-Lamotte, et al. (1982) es poden consultar les actes del II 
Colloque de Lexicologie Politique, en què hi ha un apartat dedicat a l’estudi del 
vocabulari polític en textos literaris i on es poden trobar les recerques 
realitzades durant aquells anys en aquest camp. Com a resum de les recerques 
més recents es recomana la consulta de les actes de les Journées d’Analyse des 
Données Textuelles celebrades a Lieja (2012) i a París (2014). 
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caracterització del vocabulari de Jean Charest, primer ministre del 
Quebec durant el període 2003-2012 (Monière, i Labbé 2012). 

Podríem situar també en aquesta categoria l’estudi dut a terme per 
Cortelazzo, i Tuzzi (2007) sobre els discursos nadalencs dels 
presidents de la república italiana, ja que tot i que es tracta 
d’anunciadors diferents, totes les al·locucions provenen de la 
mateixa figura política i tenen característiques contextuals 
equivalents. Sempre en l’àmbit del discurs institucional, cal 
esmentar el primer estudi de Luxardo, i Michieli (2012) sobre els 
discursos polítics identitaris i la resistència a la integració 
d’alguns països a la UE, així com també les recerques de 
l’investigador Stefano Ondelli sobre el discurs institucional 
multilingüe de diferents institucions europees (Ondelli 2013). Per 
últim, és pertinent esmentar les recerques de Gobin (1993, 2000), 
Gobin, i Deroubaix (2005) i Gobin, et al. (2009), també sobre el 
discurs de diferents institucions europees. 

Del segon tipus d’estudis cal citar, entre molts d’altres, els 
realitzats sobre el vocabulari del moviment de Maig del 68 
(Demonet, et al. 1975), el del concepte de nació108 a la Constitució 
espanyola (Pineira-Tresmontant 1986), el del concepte 
d’immigració dins la premsa política francesa entre 1974 i 1984 
(Bonnafous 1991) o el recent estudi d’Ayerbe (2014) sobre el 
lèxic emprat als discursos polítics alemanys sobre avortament, el 
de les declaracions del govern belga del període 1944-1992 
(Deroubaix 1996) o el de l’espai judicial europeu (Menuet 2006). 
També cal enumerar les recerques realitzades sobre el vocabulari 
del procés de primàries del partit socialista francès (Marchand, i 
Ratinaud 2012), dels discursos acadians i loyalistes entre 1881 i 
1890 al Canadà (Richard, i Kasparian 2012) o la caracterització 
dels combatents russos a la premsa il·lustrada francesa del període 
1914-1919 (Blanchard, Chabot, i Kasparian 2012). 

6.4.4. Altres aplicacions des de la lexicometria 
A més de les recerques sobre textos polítics i jurídics, la 
lexicometria s’ha aplicat a textos de molts altres àmbits. Per 
exemple, s’ha emprat per estudiar el vocabulari amb què es 

                                                
108 Aquest ha estat un dels conceptes més analitzats en la literatura sobre anàlisi 
del discurs polític. Per a més informació, consulteu Strubell (2015). 
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descriuen perfums (Urdapilleta, et al. 2008), per caracteritzar 
l’imaginari del estudiants italians sobre la màfia (Della Ratta, 
Ioppolo, i Ricotta 2012) o per identificar la imatge dels aturats 
que emergeix del vocabulari de les cartes enviades al director de 
La Repubblica (Gruppo dottorandi RASS-MESS 2012). 
Així doncs, els estudis realitzats a partir d’aquest mètode són 
nombrosos i la majoria se situa dins de l’àmbit de la política. Tot i 
això, cal parar atenció a l’hora d’interpretar les dades: 

Voilà pourquoi, du moins dans le discours politique, ce sont les 
fonctions sociales des unités et les stratégies de persuasion qui se 
découvrent le mieux dans les constats lexicométriques.  

(Charaudeau, i Maingueneau 2002:345) 

6.4.5. Recerques lexicomètriques actuals 
Actualment es continuen elaborant recerques que permeten 
enriquir tota aquesta tradició i, com a exemples, es poden 
esmentar les línies de recerca que han adoptat investigadors com 
Marchand (2007; 2008), Mayaffre (2000; 2004; 2007; 2008), 
Chabot, Kasparian, i Desjardins (2008) en analitzar, 
respectivament, els discursos sobre política general a França, els 
discursos de Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy, i el discurs de la 
premsa canadenca escrita francòfona sobre la representació del 
genocidi armeni. 
Com a materials de suport per entendre la complexitat del 
component estadístic que representa l’eix central de la 
lexicometria, destaquem els capítols explicatius que contenen les 
obres de Prost (1974) i Demonet, et al. (1975), o diversos llibres 
com el manual introductori d’estadística lingüística de Muller 
(1973) i el de Lebart, i Salem (1994). Totes elles tracten en 
profunditat el nucli estadístic d’aquest mètode i faciliten 
considerablement l’apropament del lingüista no expert en la 
matèria al component matemàtic d’aquesta metodologia. 

Les últimes quatre dècades han estat, doncs, un període en què 
l’anàlisi lexicomètrica ha gaudit d’una bona salut i en què s’han 
produït avenços notables. En paral·lel, s’han desenvolupat i 
millorat les eines d’anàlisi lexicomètrica de corpus; d’una banda, 
tenim les que parteixen d’un estudi del vocabulari formalista (com 
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Lexico3), i, de l’altra, aquelles que parteixen de les formes 
agrupades per lema (com Alceste o Hyperbase)109. 

Alguns dels reptes de futur que ha d’afrontar la lexicometria són, 
per exemple, trobar metodologies d’anàlisi híbrides, com la 
logometria (basada alhora en l’anàlisi de la forma i del lema, 
segons Mayaffre (2005)) o la semiometria (Lebart, i Steiner 
2014), que ens ha de convèncer que “n’existe pas de contenu 
facilement séparable de la langue et des tropismes des personnes 
qui répondent” (2014 :372). 

6.4.6. Recerques lexicomètriques a Espanya 
A Espanya, gaudeix d’una certa tradició l’estudi del vocabulari de 
diferents agents polítics i de diferents períodes de la història, i 
això des d’altres aproximacions, prèvies a la lexicometria. En 
efecte, les recerques dutes a terme fins aleshores a la Península ho 
havien fet integrades en treballs estructuralistes i funcionalistes. 
Pel que fa als estudis elaborats a partir de postures estructuralistes 
es poden esmentar els estudis de Battaner (1977) sobre el 
vocabulari polític i social a Espanya del període 1868–1873 o el 
vocabulari de la II República espanyola (Fernández Lagunilla 
1985).  
D’altra banda, dins de l’escola funcionalista, cal referir-se als 
estudis desenvolupats sobre els vocabularis de l’època de la 
Il·lustració a les primeres revoltes liberals (Lapesa 1966–67), de 
la primera Constitució aprovada l’any 1812 (Seoane 1968) i de la 
representació del moviment estudiantil del maig del 68 a la 
premsa francesa (Campos 1988) 

                                                
109 Durant l’estada realitzada amb el grup de recerca Gruppo Interdisciplinare 
per l’Analisi Testuale (GIAT) de la Università degli Studi di Padova (Itàlia) he 
tingut accés a un completíssim laboratori lexicomètric. Hi hem pogut 
identificar quines funcionalitats ofereix cadascun d’ells, que presentem a 
l’apartat 7.2.4. 
Per disponibilitat de recursos, en aquest treball fem servir per a l’anàlisi 
principal l’eina Lexico3. En aquesta segona fase, tal com vam establir a 
Morales (2008:121), a més, emprem un segon programari lexicomètric que ens 
serveix per complementar la nostra recerca: en aquest cas es tracta de l’eina 
Coocs, desenvolupada per William Martinez. Puntualment hem emprat altres 
eines d’anàlisi estadística (com el paquet estadístic R), com s’afirma al capítol 
següent, quant a la metodologia aplicada. 
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Cal esmentar, a més, les recerques desenvolupades a Santiago de 
Compostel·la des de la lexicometria per estudiar l’obra de 
Fernando Pessoa (Quiroga 1995) i l’anàlisi contrastiva de les 
variants brasilera i europea del portuguès (Pérez 1998). 

6.4.7. Recerques lexicomètriques a Catalunya 
Des d’un primer moment, a principis de la dècada dels setanta, la 
Universitat catalana mostra un gran interès per la lexicometria. A 
finals d’aquella dècada, poc després del seu naixement a França, 
es conclouen els primers estudis lexicomètrics sobre els 
vocabularis dels debats parlamentaris de la CE 1932 (Cabré 
1977), dels programes i manifestos electorals de la dècada dels 
setanta (Anglada 1978), dels pamflets partidistes publicats en 
clandestinitat a Espanya durant el període 1965-1974 (Lleal 
1980), dels pamflets partidistes publicats en clandestinitat a 
Espanya durant el període 1965-1974110, del discurs de la premsa 
durant la postguerra (Romeu 1992) o del discurs del partit 
Republicà Demòcrata Liberal espanyol entre 1931 i 1936 (Íñigo 
1995).  
En un moment inicial, doncs, la lexicometria té una forta 
embranzida dins de l’àmbit universitari català. En aquella època 
es funda la Unitat Tècnica de Lexicometria a la Universitat de 
Barcelona (1985), s’organitzen les Jornades sobre Lexicometria 
(1988) i, dos anys després se celebren les primeres Journées 
d’Analyse des Données Textuelles a la Universitat Politècnica de 
Catalunya (1990).  

Lídia Romeu, una de les investigadores que va participar-hi, 
afirmava aleshores: 

El análisis lexicométrico es un instrumento rudimentario y de difícil 
manejo, pero deseamos, por nuestra parte, insistir en el hecho de que 
ha presentado para nosotros el interés mayor de considerar el texto en 
su exhaustividad y, al mismo tiempo, en su devenir. En términos 
generales, podemos decir que los datos cuantitativos han contribuido 
a enriquecer y diversificar los interrogantes planteados inicialmente y, 
por otra parte, nos han permitido abordar una etapa de la historia del 
discurso franquista relativamente larga. 

(Romeu 1992:183) 

                                                
110 A Cabré Castellví (1982:771-776) es pot trobar una síntesi dels estudis fets 
a Espanya durant la dècada dels 70 en lexicologia política des d’aproximacions 
lexicomètriques (també hi ha les elaborades a partir d’altres metodologies). 
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Tot i aquests inicis, tret de l’anàlisi feta sobre la representació 
d’Espanya al diari Le Monde entre 1969 i 1985 (Fernández 
Moreno 1998), no tenim constància d’altres estudis lingüístics 
basats en mètodes lexicomètrics que s’hagin desenvolupat a 
Catalunya en els darrers anys, a excepció de la recerca duta a 
terme per l’investigador Eloi Grasset (2011), que l’ha aplicat per 
estudiar contrastivament l’obra de Pere Gimferrer en català i 
castellà. 

Tanmateix, sí que hem de destacar el fet que el departament 
d’estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya111 ha 
desenvolupat diversos estudis que han enriquit les bases 
matemàtiques de l’estadística textual en general i la lexicometria 
en particular. 

6.5. Síntesi i justificació 
Aquesta breu panoràmica sobre l’àmbit en què situem el nostre 
treball demostra que s’han realitzat poques recerques sobre la 
caracterització i l’estudi del llenguatge normatiu, especialment pel 
que fa al català.  
A partir de l’estudi esmentat de Bassols (2007) quant a discurs 
polític català, i a les investigacions de Cuenca (2014) pel que fa a 
debat parlamentari català, s’han començat a establir les bases per 
assolir-ne una caracterització més exhaustiva.  
Tot i això, la nostra recerca se situa dins d’un marc de treball que 
incorpora el bagatge que resulta d’un apropament de diverses 
dècades a les dades basat en l’observació quantitativa (i del seu 
posterior estudi més qualitatiu) dels fets lingüístics documentats 
en textos i discursos reals.  

Aquest treball es proposa, sobretot, elaborar un estudi lexicològic 
del procés de reforma de l’EAC 2006 a partir de l’anàlisi 
lexicomètrica, que ens ha d’ajudar a localitzar aquelles formes 
estadísticament significatives i més interessants per a l’AD.  

El fet de partir de l’estudi freqüencial del vocabulari de cada text 
és un dels punts que ens atreuen més d’aquesta aproximació: així 
ens servim d’una primera caracterització matemàtica i detectem 
les unitats que poden resultar més interessants d’analitzar. En 
                                                
111 Per a més informació sobre les darreres recerques d’aquest grup, consulteu 
Bécue-Bertaut (1999; 2000) i Bécue-Bertaut, Álvarez, i Lanero (2000). 
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textos com els que integren el nostre corpus és cabdal dur a terme 
un treball que no parteixi de seleccions prèvies que puguin aportar 
un biaix ideològic a tota l’anàlisi posterior. Es volen localitzar les 
unitats que puguin resultar més interessants d’estudiar dins de 
l’univers lèxic que integra el vocabulari del nostre corpus.  
Sobre la base dels índexs numèrics i de l’estudi estadístic que 
presenten les eines d’anàlisi lexicomètrica actuals, pensem que es 
pot caracteritzar el vocabulari de l’EAC 2006 i estudiar-ne 
l’evolució. Volem contrastar el vocabulari emprat a les diferents 
versions amb el que consta a la versió final, un document clau per 
a la història contemporània de Catalunya.  
Fins ara, l’EAC 2006 s’ha caracteritzat principalment des de 
disciplines alienes a la Lingüística, com el Dret, les Ciències 
Polítiques i la Comunicació Social. Així doncs, tret dels nostres 
treballs previs, no tenim constància de cap altra caracterització 
lingüística d’aquest text normatiu estatal, tret de la ja citada i no 
gaire àmplia de van Bokhoven (2007).  
Finalment, cal afegir que els estudis lingüístics realitzats des de 
l’AD sobre corpus similars al nostre ho han fet des de múltiples 
corrents, i que, precisament, un d’ells –la lexicometria– presenta 
uns resultats força encoratjadors. Per tots aquests motius, tot 
recuperant el fil dels estudis que es van iniciar en llengua catalana 
a partir de la lexicometria durant els anys setanta i vuitanta, es vol 
adoptar aquesta metodologia com a punt de partida. 

Ateses les circumstàncies, doncs, aquesta recerca es proposa 
pal·liar algunes d’aquestes mancances partint en tot moment de 
l’anàlisi lexicomètrica del corpus per poder contribuir –encara 
que sigui molt modestament– a caracteritzar millor aquesta 
parcel·la del coneixement en lingüística i de la seva metodologia 
de treball. 
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To conduct a corpus analysis effectively, the analyst needs to plan out the analysis 
carefully. It is important, first of all, to begin the process with a very clear research 
question in mind, so that the analysis involves more than simply “counting” linguistic 
features. It is next necessary to select the appropriate corpus for analysis: to make sure, 
for instance, that it contains the right kinds of texts for the analysis and that the corpus 
samples to be examined are lengthy enough. And if more than one corpus is to be 
compared, the corpora must be comparable, or the analysis will not be valid. After these 
preparations are made, the analyst must find the appropriate software tools to conduct the 
study, code the results, and then subject them to the appropriate statistical tests. If all of 
these steps are followed, the analyst can rest assured that the results obtained are valid 
and the generalizations that are made have a solid linguistic basis.  

Charles Meyer 

 

7. Metodologia d’anàlisi 
A continuació presentem la metodologia d’aquesta recerca. Partim 
de la lexicometria, àmpliament consolidada. Ens proposem dur a 
terme una exploració lexicomètrica, ja que no tenim un full de ruta 
previ que predetermini quines unitats s’analitzen i quines no; a 
mesura que explorem el corpus, sorgeixen noves preguntes 
d’investigació i vies noves de recerca. 
En un primer moment l’estudi és eminentment quantitatiu, ja que es 
parteix dels índexs numèrics de Lexico3 (freqüències absolutes i 
índexs d’especificitat) per detectar com varia l’ús del lèxic durant el 
procés de reforma de l’EAC 2006. Garantim, doncs, un estudi més 
aprofundit i sistemàtic del text que no pas si triéssim aleatòriament 
algunes unitats d’anàlisi.  
A posteriori, es du a terme una anàlisi qualitativa quant a l’ús de 
determinades formes; interpretem, doncs, qualitativament aquests 
resultats quantitatius. Estudiem els hàpax, les especificitats, els 
segments repetits i les coocurrències de les formes identificades 
com a significatives durant la fase d’anàlisi quantitativa. 

Seguint la tradició en lexicometria, analitzem estadísticament els 
resultats obtinguts per validar-ne els resultats. 

Aquest capítol s’estructura al voltant de sis seccions, en què 
presentem el tractament de les dades i la nostra aproximació 
metodològica, i hi definim algunes de les nocions que emprem.  
En aquest capítol, s’explica detalladament la metodologia 
relacionada amb les fases següents de l’anàlisi: 

• Constitució del corpus 
• Caracterització i selecció del programari lexicomètric 



 

 176 

• Preparació del corpus 
• Anàlisi lexicomètrica  

o Principis metodològics 
o Anàlisi factorial de correspondències 
o Hàpax 
o Riquesa lèxica 
o Especificitats 
o Segments repetits 
o Coocurrències 

• Selecció d’unitats 
• Interpretació dels resultats 
• Validació estadística dels resultats 

 
7.1. Constitució del corpus 
Analitzem, com a “nous historiadors del discurs” (Guilhaumou 
2002:24), els textos del procés de reforma de l’EAC 2006. Són 
textos capitals relatius a les Ciències Polítiques i el Dret, dos àmbits 
“fortament legitimats” segons aquest autor (ibid. 24) per dur-hi a 
terme estudis com aquest. 

Per constituir qualsevol corpus, els objectius de recerca han d’estar 
clars des del començament: 

To create a valid and representative corpus, it is important […] to plan 
the construction carefully before the collection of data even begins. This 
process is guided by the ultimate use of the corpus.  

(Meyer 2002:53) 

En aquest cas, observem que el corpus seleccionat és pertinent per a 
la nostra finalitat: ens hem proposat d’estudiar el procés de reforma 
de l’EAC 2006 des d’un punt de vista lingüístic.  

Per aquest motiu, hem seleccionat les diferents versions existents de 
l’EAC112 presentades o negociades en seu parlamentària i les bases 
estatutàries elaborades pels diferents GP. 

                                                
112 Som conscients que existeixen molts més documents relacionats amb aquest 
procés, com podrien ser els debats parlamentaris, els dictàmens del Consell 
Consultiu, les esmenes i vots particulars dels GP o fins i tot el mateix text de la 
STC 31/2010 al recurs d’inconstitucionalitat de l’EAC presentat pel PP. En 
aquesta primera fase de la recerca, tanmateix, hem volgut acotar l’anàlisi a tots 
aquells documents relatius al mateix gènere textual: la llei. A més, són textos 
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William Martinez subratlla que aquesta fase, la de confecció del 
corpus, és feixuga i llarga, però resulta cabdal per analitzar 
correctament les dades a posteriori: 

La constitution d’un corpus d’étude est un long travail de recherche de 
l’information et de mise en forme des données qui représente une phase 
capitale du travail. Même s’il s’agit essentiellement d’opérations de 
nature technique celles-ci sont essentielles à la réussite des procédures 
analytiques subséquentes. 

(Martinez 2003:9) 

Els diferents textos que integren el nostre corpus s’han descarregat 
del lloc web oficial del Parlament de Catalunya en format Adobe 
Portable Document Format (amb l’extensió .pdf). Llavors s’han 
transformat els textos a format de text simple (amb l’extensió .txt) 
per explotar-los amb Lexico3, únic format amb què funciona 
(Lamalle, et al. 2003:10). 

Per tant, el nostre corpus està format pels documents següents, que 
es troben al CD inclòs com a annex de la tesi:  
Arxiu Document Bloc 
000a_base_CiU.txt Bases per a un nou estatut nacional de Catalunya 

Bloc 1 
000b_base_ERC.txt Constitució de l’estat lliure de Catalunya 
000c_base_ICV-EA.txt Bases per a la reforma constitucional i estatutària 
000d_base_PSC-CpC.txt Bases per a l’elaboració de l’Estatut de Catalunya 
001_ponencia.txt Text consensuat per la Ponència redactora (08/07/2005) 

Bloc 2 002_parlament_CA.txt Text aprovat al Ple del Parlament (30/09/2005) 
003_congreso_senado.txt Text aprovat a les Corts Generals (10/05/2006) 

Taula 13. Arxius del corpus d’anàlisi 

Tot i que els documents que integren el bloc 1 ens ajuden a copsar 
quines temàtiques volien tractar-hi els diferents grups parlamentaris, 
les versions que preveu el Reglament són la de la Ponència 
redactora, l’aprovada al Parlament de Catalunya i l’aprovada a les 
Corts Generals (els arxius del bloc 2). Com és una llei del bloc de la 
constitucionalitat, l’electorat l’ha d’aprovar mitjançant referèndum. 

Estudiem eminentment els estatuts consensuats del bloc 2 perquè:  
• aquests tres textos tenen les mateixes condicions d’enunciació 

(emissor, context, canal, to, tenor…), mentre que els textos dels 
GP són més variables entre ells;  

                                                                                                           
consensuats pels partits internament (les bases estatutàries) i amb la resta de 
forces polítiques catalanes i espanyoles (Ponència, Parlament i Corts) perquè 
presenten característiques similars. 
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• recerques anteriors a aquesta tesi (com Morales 2008) han 
caracteritzat lexicomètricament les bases de cada GP. 

L’estructura prototípica de les lleis (com ja hem vist al diagrama de 
l’apartat 6.2.5) i, per extensió, de les versions de l’EAC 2006 
consensuades en seu parlamentària inclou, segons el Manual de 
redacció de les lleis (GRETEL 1995) les parts següents: part 
expositiva (preàmbul), part dispositiva (articulat), part final 
(disposicions) i, opcionalment, annex/os. 

Com ja hem afirmat a l’apartat 6.4, hem triat la lexicometria per fer 
una selecció el més objectiva possible de les unitats d’anàlisi: 

Fer-ho a través d’una anàlisi precisa i objectiva, ens demanava 
abandonar, a priori, tota interpretació i deixar-la per a la darrera part. 
Una vegada ja hem decidit i especificat l’àmbit teòric que ens ha permès 
plantejar els límits de la nostra recerca, caldrà que definim amb precisió 
les eines amb les quals es portarà a terme l’anàlisi metodològica 
d’aquesta darrera part de la investigació. 

(Grasset 2011:253) 

 

7.2. Caracterització i selecció del programari d’anàlisi 
lexicomètrica 
El mercat compta amb nombroses eines d’anàlisi lexicomètrica. 
Som conscients que existeixen més113 eines estadístiques i 
lexicomètriques de les que presentarem a l’apartat 7.2.4 amb què 
s’han dut a terme estudis de lexicologia semblants al nostre114. 
Tanmateix, limitem aquesta revisió als programes d’anàlisi 
lexicomètrica més emprats, com Lexico3, Iramuteq, Coocs, Dtm-
Vic, Hyperbase, TextObserver, Sphinx, Alceste, Le Trameur, TXM i 
SPAD-T. A l’Annex 5 es pot trobar la caracterització de quasi totes 
aquestes eines, ja que l’abast d’aquesta tesi ens ha obligat a limitar 
la presentació en aquest capítol de les tres eines següents: Lexico3, 
Coocs i Iramuteq. 

7.2.1. Lexico3 

                                                
113 Per exemple, Textable, Excalibur, Cordial (de Synapse), Weblex (de Serge 
Heiden), Gromoteur, Intext (de Maurice Gross) o Tropes (d’Acetic). 
114 Atès l’abast de la tesi, no podem caracteritzar-les totes, malgrat que ens 
agradaria fer-ho. Sí que hem volgut fer un recull centrant-nos a considerar, en 
aquesta recerca, les més utilitzades. 
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És una eina d’anàlisi lexicomètrica concebuda a l’ENS Fontenay-
Saint-Cloud i desenvolupada per l’equip SYLED-CLA2T de 
l’Université Paris 3, dirigit per André Salem. Creat per fer estudis 
lexicomètrics de textos, és un dels primers paquets lexicomètrics 
(surt l’any 1990 i la 1a versió s’anomena Lexicloud; ja se n’han 
desenvolupat tres versions que han incorporat millores).  
Lexico3 permet que l’investigador tingui el control en totes les fases 
de treball, des de la constitució fins a l’anàlisi del corpus: 

L’originalité principale de la série Lexico est qu’elle permet à 
l’utilisateur de garder la maîtrise sur l’ensemble des processus 
lexicométriques depuis la segmentation initiale jusqu’à l’édition des 
résultats finaux. Les unités qui seront ensuite automatiquement 
décomptées sont exclusivement constituées à partir de la liste des 
délimiteurs fournie par l’utilisateur, sans recours à des ressources 
dictionnairiques extérieures. 

(Lamalle, et al. 2003:6) 

Ens interessa perquè treballa a partir d’un mètode multidimensional, 
amb eines com: 
• anàlisi factorial de correspondències (AFC); 
• concordances; 
• índexs numèrics (basats en les formes gràfiques, les 

especificitats i les anàlisis factorials); 
• segments repetits; 
• grups de formes: opció que permet fer agrupacions de formes 

(semi-automàticament, a partir de sufixos/prefixos o patrons 
morfològics, o manualment); 

• topografies textuals. 
Malgrat que la darrera versió és de 2003, continua sent una potent (i 
molt emprada) eina d’anàlisi lexicomètrica. A més, ha estat la base 
d’altres programes lexicomètrics (com es veurà a la taula de 
l’apartat 7.2.4). 

Algunes de les recerques en què s’ha emprat han estat les de 
Mayaffre (2000) o Martinez (2003). 

Aquest és un programa protegit per llicència. Només està disponible 
per a Windows (tot i que a l’inici es desenvolupa per a Macintosh). 

7.2.2. Coocs 
Aquest és un programa dissenyat per William Martinez, fruit de la 
seva recerca doctoral. La primera versió surt l’any 1999 i 
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actualment hi ha disponible la 2a versió, apareguda el 2003. 
Martinez la defineix com a “ensemble de modules pour l’analyse 
des cooccurrences lexicales que j’ai développés durant ma thèse de 
doctorat (soutenue en 2003)”. 
William Martinez pertany a l’escola d’André Salem, motiu pel qual 
aquest programari utilitza fitxers textuals com els de Lexico3. Se 
situa, per tant, dins la tradició formalista. 

Aquesta eina lexicomètrica compta amb els mòduls següents: 
• Coocs: detecta les coocurrències lèxiques al voltant d’una 

forma polo115. 
• Parties: detecta les coocurrències d’una part determinada del 

corpus. 
• Poly-coocs: detecta les xarxes de coocurrència. 
• Trames: detecta les xarxes de coocurrència virtual. 
• Contextes: extreu els contextos de les ocurrències. 
• Distribution: analitza la distribució dels coocurrents al voltant 

d’un polo. 
Algunes de les recerques en què s’ha utilitzat han estat les de Pairet 
(2010) o Mayaffre (2014).  
Coocs funciona només en Windows i és 116 un programa gratuït. 

7.2.3. Iramuteq 
Iramuteq és un programa d’anàlisi textual i de matrius de dades que 
es basa en el programa d’estadística R (el qual utilitzem per fer els 
nostres estudis de riquesa lèxica i distància intertextual) programat 
en llenguatge Python. La primera versió data de 2009. 

R117 és un “llenguatge i un entorn de desenvolupament de 
programari per obtenir càlculs i gràfiques estadístiques”. Jockers 
afirma que amb aquest programa “you will be able to set a specific 
chunk size, such as 1.000 words, and then divide each text into 
some number of 1.000 words segments” (2014:137). 

                                                
115 Forma polo es defineix com aquella “seleccionada per servir de base a una 
reorganització de la superfície textual de tipus concordança” (Salem, Cabré, i 
Romeu 1990:22). 
116 Programa disponible a l’enllaç http://williammartinez.fr/coocs/ [Data de 
consulta: 04/10/2014]. 
117 El programari es pot descarregar des de l’enllaç http://www.r-project.org/ 
[29/06/2014]. 
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R ofereix una gran gamma de tècniques gràfiques i estadístiques 
(modelització lineal i no lineal, proves estadístiques clàssiques, 
anàlisi de sèries temporals, classificació automàtica, 
clusterització…). Com que és lliure (llicència gratuïta pública 
general GNU), ha esdevingut l’estàndard per a nous programes 
estadístics. Funciona com una consola: l’usuari ha de donar-hi les 
ordres en codi perquè analitzi i representi les gràfiques 
corresponents.  
Iramuteq –programari basat en R– s’ha desenvolupat, com ja hem 
assenyalat, al LERASS, un laboratori multidisciplinari de la 
Université de Toulouse 3-Paul Sabatier, format l’any 1983 i 
consolidat l’any 1990. Actualment, Pascal Marchand, Isabelle 
Bouchardy, Robert Boure i Pierre Molinier el dirigeixen. 

Aquest programari incorpora un conjunt d’eines de tractament de 
les dades multidimensionals per descriure i analitzar corpus textuals 
i matrius de dades del tipus individu/caràcter. Permet treballar des 
d’una aproximació formalista o lematitzadora, és a dir, permet 
explotar un corpus a partir de la forma o de les agrupacions de 
formes en lemes. Analitza, entre d’altres, l’anàlisi estadística dels 
hàpax, l’índex d’especificitat, l’AFC, una classificació en base al 
mètode Reinert, la similitud intertextual i núvols de formes. 

Iramuteq és un programari lliure que integra altres programes més 
petits. És gratuït i es pot descarregar des d’internet118.Com es basa 
en el programa R119, es pot executar en Windows, Macintosh i 
GNU/Linux. Algunes de les recerques en què s’ha aplicat han estat 
les de Ducos, et al. (2014) o Marchand (2014) 
 

7.2.4. Resum dels altres programes caracteritzats 
Atès que l’abast d’aquesta tesi és limitat, a continuació presentem la 
taula120 que resumeix les característiques principals dels programes 
lexicomètrics (caracteritzats més exhaustivament a l’Annex 5).

                                                
118 Programa disponible a l’enllaç http://www.iramuteq.org/ [Data de consulta: 
04/10/2014]. El caracteritzem en aquesta secció perquè, durant l’etapa de recerca 
post-doctoral, volem explotar lexicomètricament el mateix corpus amb Iramuteq. 
119 Nosaltres emprem aquest programa també per dur a terme les anàlisis dels 
apartats 7.4.1.3 i 7.4.1.4. 
120 Elaborada a partir de a partir de diferents recursos com les actes de totes les 
JADT, i el manual de Giuliano, i La Rocca (2008), entre altres. 
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7.3. Preparació del corpus 
Avançàvem al començament del capítol, a l’apartat 7.1, que la 
preparació del corpus és una de les fases cabdals de la recerca: 

La préparation du corpus, même si elle implique des opérations 
laborieuses, représente une étape essentielle à la réussite des procédures 
analytiques subséquentes. […] D’une part, le codage uniforme des 
données et notamment le calibrage et la normalisation des graphies 
rendent possible la lecture informatique du texte. D’autre part, 
l’identification des unités textuelles et la partition du corpus par un 
système de clefs permettent les comparaisons automatiques. 

(Martinez 2003:346) 

Segons Martinez (ibid. 346), observem que hi ha dues fases ben 
diferenciades: 
1. la codificació i normalització del corpus; 
2. la identificació de les unitats textuals i la partició del corpus. 
Com ja hem esmentat, hem convertit els textos inicials a format .txt 
per analitzar-los amb Lexico3 i Coocs. Aquestes eines no imposen 
com a requisit que s’etiqueti o es lematitzi el corpus, malgrat que sí 
cal un etiquetatge estructural mínim, que presentem tot seguit. 
Meyer remarca que el marcatge d’un corpus és clau per poder 
explotar-lo i que existeixen les tipologies d’anotació següents: 

For a corpus to be fully useful to potential users, it needs to be 
annotated. There are three types of annotation, or “markup”, that can be 
inserted: “structural” markup, “part-of-speech” markup, and 
“grammatical” markup. 

(Meyer 2002:81) 

Per aquest motiu, com en el cas de Savoy (2010:829), hem 
incorporat a cada arxiu informacions addicionals (data, identificador 
del document…). A partir de la proposta de Meyer, en aquesta 
recerca apliquem el marcatge més senzill: l’estructural. 
Tanmateix, si treballem amb un corpus no lematitzat es per altres 
motius. Concretament, apliquem la metodologia de Baldit-
Schneller, i Dominguès (2010:857) o d’Escoubas-Benveniste 
(2010:413): 

Le corpus n’est pas lemmatisé ni annoté pour deux raisons théoriques: 
1) afin de ne pas limiter son emploi en intégrant au corpus des 
annotations qui ne sont pas indispensables pour notre analyse; 
2) parce que la définition des notions de «mot» et de «parties du 
discours» ne font pas l’unanimité parmi les linguistes et ne permettent 
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pas de fournir une approche unitaire directement exploitable dans le 
cadre de l’analyse de corpus.  

(Escoubas-Benveniste 2010:413) 

Al nostre projecte de tesi (Morales 2008), ja vam expressar el desig 
de complementar la recerca feta amb Lexico3 amb alguna altra eina 
lexicomètrica: 

D’una altra, volem explotar les dades amb altres eines lexicomètriques i 
d’anàlisi lingüística (Coocs, Jaguar, Hyperbase o Alceste, entre d’altres) 
per tal d’executar diferents proves que ens permetin estudiar trets 
lingüístics com el grau de riquesa lèxica de les diferents parts, els hàpax 
de cadascuna d’elles, els segments repetits o les coocurrències lèxiques 
més significatives. En el fons hem constatat que un estudi aprofundit del 
nostre corpus requereix una ampliació del nostres marcs teòrics i 
metodològics de referència per tal d’extreure’n el màxim de dades 
possibles. 

(Morales 2008:125) 

Com s’ha vist en estudis previs –com per exemple a Pairet 
(2010:465)–, la complementarietat o “l’utilisation combinée de 
deux outils logiciels permet d’obtenir des visions complémentaires 
sur un corpus” (Luxardo, Rollan, i Viaut 2012:643). Per aquest 
motiu, l’hem complementat amb Coocs121 (i R puntualment) 
Durant l’exploració lexicomètrica analitzem els coocurrents 
d’algunes formes, significatives des del punt de vista de l’AD (com 
entitats, termes o establerts), amb l’eina Coocs, que parteix d’una 
perspectiva formalista com la nostra.  
A més d’utilitzar diferents expressions regulars per sistematitzar els 
canvis de línia, hem marcat cada inici de paràgraf amb el símbol de 
paràgraf (§). En els aplicatius utilitzats (Lamalle, et al. 2003:11), el 
conjunt de caràcters considerats com a delimitadors (“signe que 
representa, per a un ordinador, la demarcació d’una unitat gràfica”) 
(Salem, Cabré, i Romeu 1990:12) són aquests: 

.,:;!?/_-\"‘()[]x§$ 
Al corpus s’empren els signes ortogràfics més habituals, com el 
punt (.), la coma (,), el punt i coma (;), els dos punts (:) o el guionet 
curt (-) i llarg (–), que hem mantingut en tot cas però que no 

                                                
121 Atesos els objectius i l’abast d’aquesta recerca, ens proposem d’analitzar les 
dades amb aquests dos programaris, tot i que ens agradaria durant la fase post-
doctoral analitzar-les també amb un programa que parteixi de la lematització  del 
corpus com, per exemple, Iramuteq, per tal de contrastar-ne els resultats. 
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utilitzem com a delimitadors. En el nostre cas hem adoptat el 
caràcter de paràgraf (§) com el delimitador principal per marcar-hi 
l’inici dels articles de les versions de la Ponència, del Parlament i de 
les Corts, i de les frases/articles de les bases de cada GP. Així, hem 
segmentat el text en les unitats mínimes textuals d’una llei: els 
articles. 
Entenem forma com la seqüència textual situada entre espais (“toute 
suite de caractères non-délimiteurs, bornée à ses deux extrémités 
par des délimiteurs, est considérée comme l’occurrence d’une forme 
à relever et à classer”) (Lamalle, et al. 2003:11). Aquesta 
segmentació permet que el programari llegeixi el corpus i hi 
identifiqui totes les formes que l’integren (Martinez 2003:353).  
Cal esmentar, doncs, que en funció de l’escola lexicomètrica triada 
(i, per tant, del programari emprat), la unitat d’anàlisi varia. 
Exposem les múltiples unitats d’anàlisi lexicomètrica que, segons 
Martinez (2003:351), existeixen122: 

- la forma gràfica, representació estrictament material del mot. 
Ex.: català 

- la forma lematitzada, representació canònica que agrupa les diferents 
formes que integren el paradigma d’un mot. 
Ex.: català+ pels mots català, catalana, catalans i catalanes 

- la forma etiquetada, representació augmentada d’una informació de 
categorització morfosintàctica, semàntica o funcional del mot. 
Ex.: catalana [ADJFS] (Adjectiu FemeníSingular) 

- la forma arbrada, representació de les relacions sintàctiques per un 
sistema de notació arbrat. 
Ex.: [la DETFS societat NCOFS catalana ADJFS]123 

Situem aquesta recerca dins la primera tradició, és a dir, la 
formalista124, en què la unitat d’anàlisi bàsica és la forma gràfica. 
Segons Salem, Cabré, i Romeu (1990:21), o Baldit-Schneller, i 
Dominguès (2010:857), aquesta es defineix com la “forma gràfica 

                                                
122 Hem adaptat els exemples de Martinez (2003) a partir de concordances reals 
del nostre corpus d’anàlisi. 
123 Les abreviacions es desenvolupen de la manera següent: 
DETFS: Determinant Femení Singular 
NCOFS: Nom Comú Femení Singular 
ADJFS: Adjectiu Femení Singular 
124 Hem afirmat que el nostre estudi parteix d’un corpus no lematitzat perquè les 
recerques desenvolupades des d’aquesta tradició no presenten millors resultats 
que els fets a partir de corpus no lematitzats (Lemaire 2008:731; Escoubas-
Benveniste 2010:413). 
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situada entre dos espais en blanc” o com a “arquetip que correspon 
a les ocurrències idèntiques d’un corpus de textos” (Salem, Cabré, i 
Romeu 1990:21).  

La noció que emprem de vocabulari en aquesta recerca és “conjunt 
de formes que apareixen en un corpus de textos” (Salem, Cabré, i 
Romeu 1990:39). 
A l’apartat 6.4 hem assenyalat que hi ha dues grans escoles de 
treball en lexicometria: els formalistes i els lematitzadors125. 
Per tant, des de l’òptica del programari, el text és “una successione 
di segni (caratteri, lettere dell’alfabeto, spazi e punteggiatura) che 
compongono parole, sequenze di parole, enunciati, periodi, 
paragrafi, discorsi, ecc.” (Cortelazzo, i Tuzzi 2007:111). 
Un dels problemes que pot implicar aquesta tria està relacionada 
amb l’homonímia. Tanmateix, tal com Popescu, i Altmann 
assenyalen, aquesta pot no resultar un problema si ens situem dins 
la tradició formalista: 

Another problem is that of homonyms. If we consider TTR as 
information flow, homonyms should be distinguished. But since we 
consider the flow of word forms, the disturbance caused by homonyms 
can be neglected. The researchers must consider the weight of 
homonymy in every language separately. 

(Popescu, i Altmann 2009:234) 

Un cop segmentat estructuralment el text, cal normalitzar-lo. 
Malgrat que existeix programari per fer-ho automàticament (com 
Tdp-Vlc), atès el format d’arxiu que es necessita com a input (.txt) 
per a Lexico3 i Coocs, l’hem normalitzat semiautomàticament. 
Per fer-ho, s’ha tractat aquest document amb l’editor Microsoft 
Word per normalitzar el text, posar-hi totes les formes en minúscula 
i passar-hi el corrector ortogràfic (per detectar i esmenar possibles 
errors produïts durant la conversió de .pdf a .txt). 
Hem dut a terme aquestes operacions de neteja del corpus inspirant-
nos en la metodologia emprada per diversos autors.  D’una banda, 
s’ha aplicat el criteri ortogràfic basant-nos en Arnold, per “éviter 
entrer dans le corpus des fantômes de mots et pour garantir au 
chercheur que toutes les occurrences du mot qu’il recherche sont 

                                                
125 Pels motius ja exposits a l’apartat 6.4, nosaltres ens situem en la tradició 
formalista i realitzem un estudi quantitatiu i qualitatiu. 
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bien fournies” (Arnold 2008:110). De l’altra, hem adoptat com a 
referència el treball de Menuet perquè segons l’autora “le nettoyage 
consiste à retirer entre autres les majuscules afin d’éviter un double 
comptage” (Menuet 2006:157). 
A més, s’han implementat algunes de les operacions que du a terme 
Demol a la seva recerca: 

Enlever les majuscules, contrôler la ponctuation […], baliser les 
parties… Un long travail de forme qui était la base pour entamer la 
Recherche. 

(Demol 2013:124) 

No s’ha intervingut, però, en la composició textual del corpus. 
D’aquesta manera, en verificar126 el text hem corregit les formes 
amb incorreccions mantenint-ne les que, malgrat no aparèixer en el 
diccionari de referència del programari, eren correctes.  

D’aquestes, la més important és la de normalitzar les majúscules i 
minúscules127. Els resultats que es derivarien d’un estudi amb 
aquesta metodologia serien, doncs, erronis: 

We already mentioned the lemmatization problem yielding an impetus 
to never-ending discussions. We shall ignore it here but we cannot 
ignore the problem of uppercase and lowercase letters. If a TTR 
program makes a difference between them, it automatically yields false 
results (the same word be considered two different words). 

(Popescu, i Altmann 2009:234) 

Quan s’enllesteix aquesta normalització, poden començar a 
observar-se les primeres tendències del vocabulari a partir de 
paràmetres concrets (extensió del corpus, grandària del vocabulari o 
nombre d’hàpax, entre d’altres): 

Superata la fase di normalizzazione dei testi si può cominciare da una 
prima analisi per forme grafiche. Attraverso un software si effettua lo 
spoglio dei testi e si genera il vocabolario per forme grafiche ordinato 
per frequenza decrescente. L’osservazione di alcuni semplici parametri 
(lunghezza del corpus, ampiezza del vocabolario, numero di hapax ecc.) 
e la lettura delle prime parole del vocabolario già forniscono una serie di 
informazioni utili che riguardano il tema trattato, lo stile utilizzato, ecc. 

(Tuzzi 2003:86) 

                                                
126 Si no ho haguéssim fet, no hauríem pogut garantir una correcció òptima del 
corpus (i podríem haver-nos trobat formes computades doblement per accents o 
altres errors ortogràfics mínims). 
127 En cas contrari, el programari diferenciaria entre formes amb múltiples grafies, 
com Estatut (nom propi) i estatut (nom genèric). 
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L’última fase de confecció del corpus, la de presentació, és aquella 
en què el programa Lexico3 pot distingir les diferents parts –en el 
nostre cas, les quatre bases estatutàries dels diferents GP i les tres 
versions consensuades en seu parlamentària (a Barcelona i a 
Madrid)– sempre que s’hi introdueixin unes marques a l’inici de 
cada part per tal que reconegui el corpus com una sèrie textual 
cronològica. Emprem la noció de subcorpus o part com “cadascun 
dels fragments d’un corpus corresponent a divisions i/o 
reagrupaments establerts per l’investigador” (Salem, Cabré, i 
Romeu 1990:31). És a dir, el nostre corpus té 7 subcorpus. 
Tanmateix, perquè Lexico3 diferenciï diferents parts, cal que les 
etiquetem correctament. De les marques aplicades (que presentem a 
continuació), la que utilitzem més habitualment és <versió>, ja que 
ens ha permès segmentar el corpus en set parts, relatives a cadascun 
dels documents. 

 Martinez exposa que les marques han de tenir la sintaxi següent: 
Les clefs sont matérialisées dans le corpus sous la forme de cartouches 
informatives dont l’implémentation répond à une syntaxe simple qui 
compte cinq éléments: 
- un marqueur de type ‘<‘ dont la fonction est d’annoncer l’ouverture de 
la clef et de l’isoler du texte qui précède 
- un type alphanumérique .!?,;:’"()-_\/§ 
- un signe ‘=‘ qui sépare type et contenu  
- un contenu numérique d’identification qui regroupe les unités 
identiques  
- un marqueur de type ‘>‘ dont la fonction est d’annoncer la fermeture 
de la clef et de l’isoler du texte qui suit. 

(Martinez 2003:353-354) 

Hem inserit quatre marcatges estructurals128 que ens permeten fer 
diferents contrastos, en funció dels factors <data>, <bloc>, 
<versió>i <part>. Aquesta és, segons Lamalle, una de les fases clau 
de l’etiquetatge, per així comparar posteriorment l’ús d’una mateixa 
forma (o segment repetit) en les diferents seccions del corpus: 

L’insertion de clés constitue une phase importante dans la préparation 
du texte. Les clés introduites permettront ensuite à l’utilisateur 
d’effectuer des comparaisons à partir des parties du corpus qu’elles 
découpent. 

(Lamalle, et al. 2003:12) 

                                                
128 Aquests marcatges estructurals no incideixen en el nombre d’ocurrències. 
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En primer lloc, la marca <data>, divideix el corpus en funció de la 
data de presentació del text. Això fa que es pugui considerar que 
analitzem una sèrie textual cronològica. La definició clàssica 
d’aquest concepte, proposat per André Salem, és: 

Nous réserverons donc l’appellation de «série textuelle chronologique» 
aux séries périodiques homogènes constituées par des textes produits 
dans des situations d’énonciation similaires, si possible par le même 
locuteur (individuel ou collectif) et présentant des caractéristiques 
lexicométriques comparables. 

(Salem 1988:107) 

L’objectiu, doncs, és estudiar el corpus “afin de mettre en évidence 
une évolution diachronique des actants dans le discours” (Martinez 
2003:6). En el nostre cas és evident per veure com evoluciona el 
lèxic de la reforma estatutària. 
Les marques<data> són: 
Marca 
 

Document 
<data=01_04_2003> Base elaborada pel GP CiU 
<data=01_04_2003> Base elaborada pel GP ERC 
<data=03_04_2003> Base elaborada pel GP ICV-EUiA 
<data=25_03_2003> Base elaborada pel GP PSC-CpC 
<data=08_07_2005> Articulat elaborat per la Ponència redactora 
<data=30_09_2005> Articulat consensuat i aprovat al Parlament de Catalunya 
<data=30_03_2006> Articulat consensuat i aprovat a les Corts Generals 

Taula 15. Marca estructural <data> 

En segon lloc, la marca <bloc> divideix el corpus en dos grans 
grups. D’una banda, les bases estatutàries elaborades per cada GP 
individualment; de l’altra, els textos consensuats: al Parlament (en 
comissió redactora i al Ple del Parlament) i a les Corts Generals. 

Aquesta marca ens permet de contrastar els usos lèxics entre 
ambdós blocs de documents i, així, determinar si hi ha diferències: 
Marca Document 
<bloc=001_Bases_Estatutàries> Base elaborada pel GP CiU 

Base elaborada pel GP ERC 
Base elaborada pel GP ICV-EUiA 
Base elaborada pel GP PSC-CpC 

<bloc=002_Textos_Consensuats> Articulat elaborat per la Ponència redactora 
Articulat consensuat i aprovat al Parlament 
Articulat consensuat i aprovat a les Corts Generals 

Taula 16. Marca estructural <bloc> 
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En tercer lloc, hem inserit la marca <versio> per diferenciar 
cadascun dels set subcorpus que integren aquest corpus, que ens ha 
de permetre contrastar els usos lèxics entre tots els textos que 
formen el corpus. 
Utilitzem el sintagma base estatutària per referir-nos a les bases de 
GP (CiU, ERC, ICV-EUiA i PSC-CpC), mentre que emprem 
sintagmes com versions consensuades, estatut o articulat quan cal 
citar els documents del bloc 2. Precisament articulat és la forma que 
justifica aquesta diferenciació en blocs, ja que els del segon bloc 
són textos estructurats en una part expositiva –en el cas de les 
versions del Parlament i de les Corts–, una dispositiva –integrada 
per articles– i una final. 
Les marques <versió> són: 
Marca 
 

Document 
<versio=0_base_gp_ciu> Base elaborada pel GP CiU 
<versio=0_base_gp_erc> Base elaborada pel GP ERC 
<versio=0_base_gp_icv> Base elaborada pel GP ICV-EUiA 
<versio=0_base_gp_psc> Base elaborada pel GP PSC-CpC 
<versio=1_PONÈNCIA> Articulat elaborat per la Ponència redactora 
<versio=2_PARL_CAT> Articulat consensuat i aprovat al Parlament 
<versio=3_CORTS> Articulat consensuat i aprovat a les Corts Generals 

Taula 17. Marca estructural <versió> 

En darrer lloc, hem emprat una marca per subdividir en parts els 
textos estatutaris elaborats en seu parlamentària (en comissió o al 
ple), és a dir, els relatius al <bloc=002_Textos_Consensuats>. Com 
es podrà observar a la taula 19, no tots els textos del bloc 1 (les 
bases) tenen aquest marcatge. 
Això es deu al fet que, mentre que les bases d’ERC –i les de CiU, 
en menor grau– segueixen l’estructura normativa articulada 
prototípica (com la dels textos del bloc 2), les d’ICV-EUiA i PSC-
CpC tenen un articulat estructurat en bases redactat amb un discurs 
híbrid (entre el discurs normatiu i el discurs polític). 

Els textos que analitzem, com esmentàvem al capítol 6, són textos 
normatius. Com a qualsevol altre text administratiu i jurídic, la 
claredat i la concisió del contingut “passa inevitablement, en el cas 
de les normes articulades per una estructura interna adequada de les 
regles que contenen” (GRETEL 1995:69). 
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Com ja hem assenyalat a l’apartat 6.2.5, l’estructura prototípica de 
les lleis, segons el Manual de redacció de les lleis, inclou una part 
expositiva (preàmbul), una part dispositiva, una part final i pot 
portar algun/s annex/os. 
Durant el text, indiquem en alguns contextos la secció de la qual 
prové el fragment, tot emprant el sistema d’abreviacions129 següent: 

Part de la llei o secció Abreviatura 

Apartat apt. 

Article art. 

Capítol cap. 

Disposició addicional DA 

Disposició derogatòria DD 

Disposició final DF 

Disposició transitòria DT 

Preàmbul – 

Punt – 

Secció secc. 

Títol tit. 

Taula 18. Abreviatures de les parts de la llei 

Aquest darrer marcatge130 pot permetre identificar si determinats 
usos lingüístics tenen una distribució aleatòria en el corpus o si, ans 
al contrari, apareixen només a determinades parts de la llei.  

Les marques són: 

                                                
129 Les abreviatures estan documentades, com a mínim, a una d’aquestes fonts: 
Capó Frau, Jaume, i Veiga Fernández, Montserrat. Abreviacions. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Secretaria de Política Lingüística, 2005. 
http://www20.gencat.cat/Autoservei/pdf/abrevia.pdf [20/08/2014]. 
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. SALT. València: Generalitat 
Valenciana. www.cece.gva.es/polin/es/salt/apolin_salt.htm [20/08/2014] 
Universitat Pompeu Fabra. Llibre d’estil de la Universitat Pompeu Fabra. 
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2005. 
http://www.upf.edu/leupf/12ap1/111_1.htm [20/08/2014] 
Parlament de Catalunya. Constitució espanyola. Estatut d’autonomia de 
Catalunya. Reglament del Parlament de Catalunya. Textos consolidats. 
Barcelona: Parlament de Catalunya, 2013. 
130 Abans de cloure aquesta secció hem de precisar que, com que el programari 
reconeix aquestes seccions gràcies als delimitadors d’inici (<) i de final (>), les 
etiquetes no alteren el nombre d’ocurrències del corpus. Són, com esmentàvem 
abans, un simple etiquetatge estructural del conjunt de textos analitzats. 
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Marca Part i document 
<part=000_BE_00_CiU_00_preambul> Preàmbul de la base elaborada pel GP CiU 
<part=000_BE_01_CiU_01_articulat> Articulat de la base elaborada pel GP CiU 
<part=000_BE_02_ERC_00_preambul> Preàmbul de la base elaborada pel GP ERC 
<part=000_BE_02_ERC_01_articulat> Articulat de la base elaborada pel GP ERC 
<part=000_BE_02_ERC_02_disposicions> Part final de la base elaborada pel GP ERC 
<part=000_BE_03_ICV_00_preambul> Preàmbul de la base elaborada pel GP ICV-EUiA 
<part=000_BE_03_ICV_01_articulat> Articulat de la base elaborada pel GP ICV-EUiA 
<part=000_BE_04_PSC_00_preambul> Preàmbul de la base elaborada pel GP PSC-CpC 
<part=000_BE_04_PSC_01_articulat> Articulat de la base elaborada pel GP PSC-CpC 
<part=001_PON_01_articulat> Articulat (part dispositiva) del document 

<versio=1_PONÈNCIA> 
<part=001_PON_02_disposicions> Disposicions (part final) del document 

<versio=1_PONÈNCIA> 
<part=002_PC_00_preambul> Preàmbul (part expositiva) del document 

<versio=2_PARL_CAT> 
<part=002_PC_01_articulat> Articulat (part dispositiva) del document 

<versio=2_PARL_CAT> 
<part=002_PC_02_disposicions> Disposicions (part final) del document 

<versio=2_PARL_CAT> 
<part=003_CG_00_preambul> Preàmbul (part expositiva) del document 

<versio=3_CORTS> 
<part=003_CG_01_articulat> Articulat (part dispositiva) del document 

<versio=3_CORTS> 
<part=003_CG_02_disposicions> Disposicions (part final) del document 

<versio=3_CORTS> 

Taula 19. Marca estructural <part> 

Finalment, amb el corpus adequadament normalitzat i etiquetat, ja 
podem processar-lo amb Lexico3 per obtenir-ne l’anàlisi 
lexicomètrica, tal com es veu a la captura de pantalla següent: 
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Imatge 1. Interfície de Lexico3 
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7.4. Anàlisi lexicomètrica 
7.4.1. Bases de l’exploració lexicomètrica 
S’han desenvolupat nombroses recerques en lexicometria des dels 
anys seixanta, sobretot –però no només– en els àmbits francòfons, 
anglòfons i italòfons. 
No podem presentar totes les recerques que ens han guiat, perquè 
aquest objectiu sobrepassaria l’abast d’aquesta tesi. Tanmateix, sí 
que volem esmentar algunes anàlisis lexicomètriques de les quals 
hem adoptat idees fonamentals per a la nostra metodologia: 
• De la tesi de William Martinez (2003), titulada Contribution à 

une methodologie de l’analyses des cooccurrences lexicales 
multiples dans les corpus textuels, hem adoptat la manera de 
presentar les característiques lexicomètriques del corpus i de les 
seves particularitats lèxiques, i el mètode d’anàlisi basat en les 
especificitats. També n’hem adoptat la metodologia i el 
programari Coocs, que ens ha permès estudiar algunes 
ccoocurrències del nostre corpus. 

•  De la tesi d’Anne-Laurence Margérard (2006), titulada Analyse 
lexicometrique d’un corpus de textes en psychiatrie: intentions 
vulgarisatrices et strategies discursives dans les ouvrages de 
vulgarisation, s’han adoptat algunes idees quant a la 
seqüenciació de l’anàlisi de la part relativa a l’anàlisi 
lexicomètrica del corpus. 

•  De les recerques dutes a terme per Damon Mayaffre (2000, 
2004, 2007, 2008), i Cortelazzo, i Tuzzi (2007) –així com del 
clàssic Des tracts en mai 68 (Demonet, et al. 1975)–, n’hem 
extret algunes de les idees de base per analitzar sèries textuals 
cronològiques com la nostra. Per fer-ho, ens hem inspirat 
d’estudis com el del discurs dels presidents francesos durant el 
període 1995-2003, el dels missatges presidencials de cap d’any 
o el del discurs periodístic del període entreguerres (1928-1939). 

•  De la recerca elaborada per Ségolène Demol (2013), hem 
obtingut exemples concrets per realitzar la nostra anàlisi i, 
sobretot, paral·lelismes quant a l’estudi del llenguatge normatiu. 
Aquests darrers ens han servit per estructurar globalment i 
detalladament aquest estudi, ja que les similaritats temàtiques 
entre ambdós treballs són evidents: Demol ha analitzat 
lexicomètricament l’evolució del text legislatiu espanyol per 
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excel·lència, la CE, i n’ha fet un estudi contrastiu entre els 
textos promulgats els anys 1812, 1931 i 1978. 

•  De l’estudi de Née, Sitri, i Fleury (2010), n’hem extret alguns 
elements interpretatius i metodològics relacionats amb l’estudi 
de les diferents versions d’un document únic131, com succeeix 
amb el bloc 2. 

•  Dels estudis lexicomètrics de Pineira-Tresmontant (1986, 2004), 
i dels elaborats per altres estudiants seus (com l’esmentat de 
Demol (2012, 2013)), per la seva inestimable col·laboració i 
assessorament com a codirectora132 d’aquesta recerca. 

La nostra eina de treball principal és Lexico3, i per aquest motiu 
reiterem que la nostra aproximació lexicomètrica s’ha d’inserir dins 
de la tradició formalista. 
Quan s’executa Lexico3, cal escollir la partició desitjada (bloc, 
versió o part) per tal que el programari pugui estudiar el 
comportament lexicomètric de les formes a cadascuna d’aquestes 
seccions: 

                                                
131 Malgrat que no adoptem la mateixa aproximació que els autors, que es basen 
en la textometria. 
132 La seva guia m’ha permès explotar quantitativament el corpus i, sobretot, 
trobar punts d’unió entre múltiples formes per així poder-les interpretar 
qualitativament i justificar els canvis documentats. 
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Des de la finestra que en resulta, podem generar els gràfics, 
anomenats graphiques de ventilation, que s’inclouen en aquesta 
recerca. El programari permet generar-los de tres tipus diferents (en 
els gràfics d’exemple següents hem triat la representació de la 
forma generalitat a partir de la partició versió): 

1) basat en la freqüència relativa de la forma: 
 

Imatge 2. Creació de particions amb Lexico3 

Gràfica 2. Freqüència relativa (Lexico3) 
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2) basat en la freqüència absoluta de la forma:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3) basat en el grau d’especificitat133 de la forma: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Atesa la grandària de les parts del corpus, com ja s’ha exposat al 
capítol 6, no es poden fer generalitzacions sobre usos lèxics basant-
nos en la freqüència relativa. 

Puntualment, sí que pot resultar pertinent o indicativa la freqüència 
absoluta134 de les formes, però l’índex que més útil resulta en 
                                                
133 Dels tres tipus presentats, el que més emprem en aquesta recerca és aquest. 

Gràfica 4. Grau d’especificitat (Lexico3) 

Gràfica 3. Freqüència absoluta (Lexico3) 
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aquesta mena de recerques, segons Martinez (2003) o Mayaffre 
(2014), és el del grau d’especificitat de les formes (tema que 
reprendrem a l’apartat 7.4.1.5). 

Es pot caracteritzar el vocabulari del corpus en base a la freqüència 
de les formes (i en base a la distribució de llurs ocurrències) de les 
tres maneres següents, segons Salem, Cabré, i Romeu (1990:41): 

• Vocabulari comú: entès com a conjunt de formes presents a 
totes les parts d’un corpus. 

• Vocabulari de base: entès com a conjunt de formes del 
corpus que no presenten, per a un llindar determinat, cap 
especificitat, ni negativa ni positiva, a cap de les parts. 

• Vocabulari original: per a una part del corpus, conjunt de 
formes originals per a aquesta part. 

Un cop feta la segmentació, s’ha d’executar l’opció PCLC (és a dir, 
Principals Característiques Lexicomètriques del Corpus): 

La taula obtinguda amb la funció PCLC ens permet executar les 
principals anàlisis lexicomètriques (en ordre de decreixent, a la 
barra de la dreta de la captura de pantalla anterior): especificitats, 
                                                                                                           
134 Tal com Lejeune, i Bénel afirmen, la freqüència és el punt de partida de 
l’anàlisi: “La fréquence n’est pas le résultat. Elle offre une prise à l’analyste, qui 
s’en empare (ou non) comme d’un marqueur possible” (2012:594). 

Imatge 3. Principals Característiques Lexicomètriques del Corpus (PCLC) 
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especificitats diacròniques, AFC (Analyse Factorielle des 
Correspondances), CAH (Classification Ascendante Hiérarchique), 
Pareto, AC (Accroissement du Vocabulaire) i especificitats totals.  

Per explorar el corpus, la primera anàlisi que hem de fer és la 
d’especificitats totals (hi seleccionem totes les parts), ja que és la 
matriu de dades principal, i inclou totes les formes, amb llur 
freqüència absoluta i llur grau d’especificitat en cada subcorpus. 

Aquesta matriu de dades és, per tant, el punt de partida de la nostra 
exploració lexicomètrica: 

Questi metodi sono utili, soprattutto in una logica esplorativa, di prima 
descrizione dei dati, o in momento d’individuazione di nuove ipotesi di 
ricerca. In quest’ottica le tecniche di analisi multidimensionale 
consentono di trattare simultaneamente delle variabili statistiche. 

(Bolasco 1999:20-21) 

Després, cal establir el llindar de probabilitat i la freqüència 
mínima. Com diu Pineira-Tresmontant, això ens permet apropar-
nos-hi per detectar les tendències lèxiques globals del corpus: 

Afin de détecter les récurrences lexicales, de définir les champs 
sémantiques et les associations lexicales, de déceler la spécificité de 
chaque débat, nous avons soumis ces articles écrits […] à un traitement 
lexicométrique. 

(Pineira-Tresmontant 2008:291) 

Ateses les característiques del corpus, els estadístics consultats per 
realitzar el projecte de tesi135 i aquesta tesi doctoral136 recomanen 
fixar ambdós paràmetres a cinc (5): 

 
 

 
 

                                                
135 El doctor Jaume Llopis Pérez, professor titular d’estadística a la Universitat de 
Barcelona, i vinculat a l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada. 
136 La doctora Arjuna Tuzzi, professora associada d’estadística aplicada a les 
ciències socials a la Università degli Studi di Padova. 

Imatge 4. Paràmetres estadístics de l’anàlisi lexicomètrica (Lexico3) 
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La matriu que en resulta és la que s’observa a la captura de pantalla 
següent: 

Aquesta matriu té la columna principal a l’esquerra. Allà apareixen 
totes les formes del corpus, i a cadascuna de les columnes posteriors 
s’inclou la freqüència absoluta i, si escau, l’especificitat (amb un 
signe positiu en cas que sigui especificitat positiva i negatiu si és 
una especificitat negativa) d’aquestes a cada subcorpus. 

Lexico3 pot exportar la matriu137 en format HTML al disc local, 
amb l’opció Ajouter au rapport. Així, posteriorment, hem importat 

                                                
137 El sistema permet ordenar aquesta matriu, segons la terminologia de Salem, 
Cabré, i Romeu (1990:29), en base a dos criteris: l’ordre lexicogràfic (“segons 

Imatge 5. Matriu de dades principals (Lexico3) 
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la matriu com a taula principal en una base de dades de Microsoft 
Access138 per analitzar –amb filtres, informes i consultes139–, 
classificar, explotar i exportar amb més facilitat i comoditat els 
resultats obtinguts de l’anàlisi lexicomètrica, tal com es veu a la 
captura de pantalla següent: 

Les nostres anàlisis parteixen de llistats de formes, amb llur 
freqüència i/o índex d’especificitat, com també fan Bernardi, i 
Tuzzi: 

Oltre alla riduzione del numero di specificità, la lista pone anche un 
problema semantico che, in teoria, si potrebbe tradurre in una procedura 
di selezione delle sole parole/espressioni pertinenti a una rosa di temi 
decisi a priori o nella realizzazione di distinte liste a tema. In questo 
studio, date le difficoltà di effettuare una sistematica classificazione 
semantica di parole/espressioni isolate dal contesto d’uso, si è preferito 

                                                                                                           
estan classificades en el diccionari”) o l’ordre lexicomètric (“ordenació segons la 
freqüència decreixent”). 
138 La base de dades d’Access és un complement útil per exportar els llistats i 
classificar les dades en funció de les necessitats específiques de cada fase de la 
recerca. Aquesta base de dades, principalment, aporta llistats i índexs estadístics, i 
en facilita l’exportació. 
139 Dono les gràcies a Jesús Carrasco Iglesias, informàtic de l’Institut Universitari 
de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, per haver bastit la base 
de dades i totes les cerques, consultes i funcionalitats que han estat necessàries 
per dur a terme aquesta investigació. Sense la seva valuosa col·laboració, aquesta 
part de la recerca no hauria estat possible. 

Imatge 6. Matriu de dades importada (Microsoft Access) 
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lavorare con un’unica lista per Presidente, agendo con criterio statistico 
sulle soglie dei p-value. 

(Bernardi, i Tuzzi 2010:673) 

Aquests autors destaquen que no cal restringir la recerca tan sols a 
l’índex d’especificitat, ja que si no, perdríem informació valuosa: 

Fare affidamento solo su soglie meno permissive per i p-value non è 
necessariamente l’unica strada da percorrere perché si rischia di perdere 
informazioni interessanti (soprattutto tra i poliformi e i segmenti che 
sono gli elementi più preziosi ma anche i più rarefatti). 

(ibid. 673) 

Puntualment, doncs, categoritzem140 i classifiquem les formes en 
grups lèxics. Per fer-ho, cal situar-les en context ja que, segons 
Wilson, allà s’hi troba l’autèntic missatge polític: 

This is a further reflection of Fairclough’s (1995) general point about 
not looking at isolated sentences, or in this case isolated words. While 
much has been made of single words in political discourse (Wodak 
1989; Hodge and Fowler 1979; Geis 1987; Bolinger 1982), the reality is 
that in most cases it is the context, or reflected form (Leech 1995), of 
the words which carries the political message. 

(Wilson 2001:410) 

Per això, segons Guilhaumou (2002) cal estudiar i recuperar les 
concordances, sobretot amb corpus de les dimensions del nostre: 

Qui plus est, l’analyse de discours sur des corpus de faible envergure 
devait faire appel en permanence à des données contextuelles pour 
valider l’interprétation historique. […] rend possible, dans de nombreux 
cas, la présence du contexte dans le texte lui-même. 

(Guilhaumou 2002:23) 

L’eina primordial per explorar el corpus són aquestes funcionalitats: 
• Concordances: aquesta eina permet “visualiser toutes les 

occurrences d’une forme ou d’un type généralisé (Tgen) en 
contexte” (Lamalle, et al. 2003:20). El sistema pot agrupar-les 
en base a les segmentacions definides a l’apartat 7.1 (<bloc>, 
<data>, <versió>, <part>). En alguns casos, per analitzar els 
usos lèxics de determinades formes (com, per exemple amb la 
forma orgànica, a l’apartat 8.6.3.3) hem importat les 
concordances a Microsoft Access per poder classificar-les 

                                                
140 Som especialment conscients de la nostra limitació quant a calcular les 
categories gramaticals: “Naturellement, pour pouvoir pondérer le calcul par les 
catégories grammaticales, il faut que les textes aient été soigneusement étiquetés 
(lemmatisés) auparavant” (Monière, i Labbé2012:747). 
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adequadament. Aquesta funció ens permet validar la 
interpretació (històrica, política, jurídica o politològica)141 dels 
resultats observats. 

• Groupe de formes: aquesta eina permet “constituer des types 
rassemblant les occurrences de formes graphiques différents 
liées par une proprieté commune” (Lamalle, et al. 2003:24). 
Podem crear agrupacions de formes automàticament (amb una 
expressió regular o en base a un prefix/sufix) o manualment 
(creant grups de formes manualment en base a altres criteris). 
Un exemple del primer tipus seria crear un grup amb totes les 
formes acabades en -rà i -ran per poder estudiar el 
comportament del futur simple a tot el corpus (apartat 8.5.5.1). 
Un exemple del segon, podria ser-ne l’agrupació a l’apartat 
8.5.5.3 de les formes acabades en -ment per estudiar els adverbis 
tot el corpus, eliminant-ne –a mà– les formes acabades en -ment 
d’altres categories gramaticals (com el substantiu establiment). 

• Recherche des segments répétés: un segment repetit és, segons 
Salem, Cabré, i Romeu, una “poliforma de freqüència superior o 
igual a 2 en un corpus determinat” (1990:35). Aquesta eina, pot 
identificar, per tant, les seqüències textuals de, com a mínim 
dues formes, que apareixen al corpus. 

A més, hem estudiat les coocurrències d’algunes formes 
significatives amb el programari Coocs. 

Durant l’estudi previ a aquesta tesi doctoral, es va analitzar en detall  
part del vocabulari del bloc 1 de documents del corpus, és a dir, de 
les bases dels GP. 
A Morales (2008), vam identificar142 les unitats que més apareixen a 
l’univers lingüístic analitzat.  
Una troballa fou que el grau de coincidència era força alt: 

Hem observat que les bases redactades tenen un nombre elevat de 
formes compartides i que, per tant, hi ha poques unitats que permetin 
diferenciar clarament a cada part (excepte en casos molt concrets com 
federalisme o pluralista) per aïllat. 

(Morales 2008:123) 

                                                
141 Per a més informació sobre la interpretació en clau política dels nostres 
resultats, consulteu l’apartat 9.1. 
142 Aquella primera exploració presenta una anàlisi de les 211 formes més 
freqüents de les quatre propostes presentades per CiU, ERC, ICV-EUiA i PSC-
CpC per detectar quin grau de coincidència lèxica existia entre elles. 
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Aquest grau de similitud lèxica era especialment alt entre els textos 
elaborats per CiU i ERC, fet que les establia com les més similars 
des d’un punt de vista lingüístic. Així doncs, aquest veïnatge lèxic 
demostra que, segons la mostra estudiada, quan ERC va haver de 
triar un soci de govern va prioritzar el seu vessant socialista més 
que no pas el catalanista (en tant que l’EAC 2006  era un dels punts 
centrals de la campanya electoral i de la legislatura).  

L’estudi contrastiu del vocabulari de cada part ens va permetre 
constatar que, malgrat que el lèxic era compartit, cada partit feia 
referència de manera desigual a les diferents matèries. Per 
quantificar aquesta desigualtat quant al tractament dels mateixos 
temes, hem decidit estudiar detalladament les formes específiques 
del corpus: aquest índex estadístic ens permet seleccionar 
objectivament les unitats que s’empren més o menys vegades de les 
esprades estadísticament a cadascuna de les subparts del corpus. 

Durant aquella recerca també es va observar que, en general, s’ha 
preferit centrar l’atenció en gèneres com el debat parlamentari, el 
debat electoral o el discurs polític prototípic (mítings electorals o 
al·locucions adreçades a la ciutadania). Així doncs, considerem que 
la nostra recerca pot contribuir a ampliar la recerca en la 
caracterització d’un gènere que beu tant del llenguatge polític com 
del juridicoadministratiu com és el discurs propi d’un text 
constituent com l’EAC 2006: el discurs normatiu. 

Durant aquell estudi (Morales 2008) vam aplicar parcialment i vam 
estudiar els sintagmes en què apareixen les formes triades143. 

A les recerques anteriors, vam concloure que la metodologia 
aplicada no satisfeia les nostres expectatives i que calia modificar-hi 
alguns aspectes clau de l’estudi: 

Finalment, doncs, només hem d’afegir que aquesta primera aproximació 
ha contribuït a replantejar-nos molts dels aspectes metodològics i teòrics 
emprats en aquesta recerca per tal d’enriquir-la amb d’altres 
complementaris que ens permetin extreure’n el màxim de profit, fer-nos 

                                                
143 Vam concloure que els grups parlamentaris acostumen a emprar les mateixes 
formes en sintagmes diferents i que, per tant, un estudi de les formes més 
significatives juntament amb els seus coocurrents ens pot ajudar a discriminar 
mitjançant el vocabulari les diferents versions de l’Estatut. Vam centrar-nos, 
aleshores, a analitzar detalladament formes relatives als diversos nivells 
d’organització territorial (local, municipal, regional, nacional, estatal) i 
geopolític (català, espanyol, europeu) en què s’insereix Catalunya. 
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noves preguntes de recerca i ampliar els nostres horitzons de treball. 
L’anàlisi feta ens ha ajudat a trobar unes pistes lingüístiques que ara cal 
analitzar amb cura per establir les vies d’investigació futures. 

(Morales 2008:127) 

Per aquest motiu, en aquest estudi lexicomètric partim d’una 
metodologia d’anàlisi que suposa executar les anàlisis següents: 
anàlisi factorial de correspondències, anàlisi dels hàpax, de la 
riquesa lèxica, de les especificitats, dels segments repetits i de les 
coocurrències. 

 
7.4.1.1. Anàlisi Factorial de Correspondències 
A l’apartat 7.2 hem assenyalat que les principals eines 
lexicomètriques, com Lexico3, permeten aplicar-hi un mètode 
multidimensional: l’anàlisi factorial de correspondències (AFC).  

Quan es desenvolupa una anàlisi com la nostra, segons Bolasco, 
convé que l’investigador parteixi d’una aproximació 
multidimensional, ja que els moments “descrittivo e induttivo, non 
sono più così nettamente distinguibili. […] Le rappresentazioni dei 
dati richiedono un’approssimazione dell’informazione originaria 
(matrice dei dati)” (1999:18-19). 

Segons Martinez, aquesta anàlisi sintetitza “les liens d’attraction et 
de répulsion entre les formes et les parties dans une série de plans 
graphiques” (2003:69), malgrat que això causi una pèrdua (mínima) 
d’informació: 

L’anàlisi parteix del quadre inicial de freqüències i produeix 
aproximacions successives que sintetitzen la realitat. Aquestes síntesis, 
és clar, impliquen una pèrdua d’informació respecte del quadre inicial i 
les reduccions successives (els factors) s’allunyen progressivament del 
quadre inicial, però aporten rectificacions a les aproximacions anteriors. 

(Centre de Lexicometria 1993:17) 

A més, Habert, Nazarenko, i Salem, asseguren que els AFC 
“produisent des représentations graphiques sur lesquelles les 
proximités entre points-lignes et entre points-colonnes traduisent les 
associations statistiques entre lignes et entre colonnes” (1997:198). 
Per tant, la gràfica que en resulta permet “créer une typologie qui 
porte à la fois sur l’ensemble des parties du corpus et sur l’ensemble 
des unités par lequel ce dernier est décrit” (ibid. 201).  
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Segons Salem, l’AFC, és “une méthode statistique particulièrement 
adaptée à la comparaison globale des textes réunis en corpus” 
(Salem 1995:314). A La Lexicometria s’assegura que aquesta 
anàlisi també “estableix quin vocabulari mostra una tendència a ser 
sobreutilitzat o infrautilitzat en determinades parts del text” (Centre 
de Lexicometria 1993:17). 
Aquest mètode és un dels més aplicats en les anàlisis 
lexicomètriques. 

 
7.4.1.2. Hàpax 
El segon subapartat és el relatiu als hàpax. Aquesta paraula prové 
del sintagma grec hapax legomenon. Segons Grasset, s’empra des 
de mitjan segle XVII: 

Mentre que no es verifiqui el contrari i fins el moment actual, es 
constata que aquesta expressió apareix recollida per primera vegada en 
un text anglès de 1654 (John Trapp: Annotations upon the Old and New 
Testament, IV, 605, NED Suppl.) 

(Grasset 2011:283) 

La majoria d’autors s’hi refereixen com a hàpax, tot i que també 
n’hem vist que el denominen hapax legomena (entre d’altres, Iezzi, 
i Mastrangelo (2014:242), Suzuki, Kawamura, i Aizawa 
(2010:366)) o mot rare (Magri-Mourgues 2010:337)144. Es 
considera que és una variable de tipus V, és a dir, “dont 
l’accroissement a tendance à diminuer avec l’allongement du texte” 
(Fleury 2013:219).  

Autors com Jacques Savoy (2012:898) o Arjuna Tuzzi afirmen que 
també existeixen els dislegomena, és a dir, “le parole di frequenza 
due” (2003:73). L’anàlisi d’aquestes unitats pot resultar igualment 
interessant (per això l’assenyalem com a possible via d’exploració 
futura al capítol 10). 
A la bibliografia analitzada hi ha divergència de definicions sobre la 
denominació d’hàpax, fet que ens permet afirmar que hi ha hàpax 
                                                
144 Autors com Jacques Savoy (2012:898) o Arjuna Tuzzi afirmen que també 
existeixen els dislegomena, és a dir, “le parole di frequenza due” (2003:73). 
L’anàlisi d’aquestes unitats pot resultar igualment interessant (per això 
l’assenyalem com a possible via d’exploració futura al capítol 10). Per a més 
informació sobre l’evolució de les formules de càlcul dels hàpax i dislegomena a 
la bibliografia estadística, consulteu Tuzzi (2003:130). 
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de diferents tipus. Lamalle, et al. en proposen com a definició “toute 
forme n’ayant qu’une seule occurrence sur l’ensemble du corpus” 
(2003:17) i Lebart, i Salem, en proposen una de sinònima però més 
simplificada: “chose dite une seule fois” (1994:46). Aquesta 
definició és la que en la bibliografia gaudeix d’un consens més 
ampli.  
Tanmateix, també s’empra hàpax per referir-se a totes aquelles 
formes “de freqüència 1 en el corpus o en una de les parts” (Salem, 
Cabré, i Romeu 1990:23). En la mateixa línia, la investigadora 
Zimina-Poirot, de la Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, en 
proposa la següent: 

hapax – gr. hapax (legomenon), «chose dite une seule fois», – (sa) forme 
dont la fréquence est égale à un dans le corpus (hapax du corpus) ou 
dans une de ses parties (hapax de la partie) 

(Zimina-Poirot 2004:239) 

En un dels manuals de referència de la lexicometria, titulat 
Statistique textuelle, de Ludovic Lebart i André Salem, s’hi 
defineix l’hàpax com la forma que “n’apparaît qu’une seule fois 
dans le texte; c’est une forme du fréquence 1 ou encore un hapax” 
(segons Lebart, i Salem 1994:46). De nou, aquestes definicions són 
ambigües, ja que defineixen les formes que apareixen un cop al 
text (sense que s’hi especifiqui si entenem text com a corpus o com 
a subcorpus). 

Aquesta definició presenta inconvenients operatius, ja que no té la 
mateixa importància si una forma apareix una sola vegada al corpus 
o una sola vegada en una de les parts (però aparèixer tal vegada en 
la resta de parts que integren el corpus d’anàlisi). Aquest aspecte 
ens porta a plantejar-nos realitzar una anàlisi múltiple per tal abastar 
els diversos significats de la paraula hàpax. 

Per desenvolupar aquesta recerca, hem dissenyat les cerques a 
Microsoft Access per estudiar els hàpax en funció de les 
accepcions següents: 
1. hapax du corpus (segons la terminologia de Zimina-Poirot): 

són les formes que apareixen “només 1 vegada a 1 de les 
versions i a les altres no apareix”(ibid. 23). Entenem com a 
hàpax de corpus les formes “de freqüència 1 en el corpus” 
(ibid. 23) i que són el que s’anomenen formes exclusives o 
originals (ibid. 21) d’una part.  
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2. hapax de la partie (segons la terminologia de Zimina-Poirot 
emprada unes línies més amunt): és a dir, segons l’accepció 
que el defineix com “una forma de freqüència 1 en una de les 
parts” (Salem, Cabré, i Romeu 1990:23). Es poden 
subclassificar en: 
Es consideren hàpax d’una part (perquè hi tenen freqüència 1), 
independentment de si apareixen (o no) a la resta de subcorpus. 
Per tant, poden ser formes que apareixen també a altres parts 
del corpus però amb distribució desigual: 

• freqüència zero; 
• freqüència 1; 
• freqüència superior a 1. 

D’una banda, pot haver-hi formes hàpax d’una part, que siguin 
formes comuns o generals (ibid. 21) a la resta de versions o que, 
directament, no hi apareguin a cap d’elles. De l’altra, pot ser que 
apareguin només a aquella part i, conseqüentment, en constitueixen 
les formes exclusives o originals (ibid. 21) d’aquella versió. 

Atesa la multiplicitat de definicions existent a la bibliografia, 
analitzem, doncs, les dades segons aquestes dues aproximacions. 
Per aquest motiu hem trobat interessant fer, a més, una tercera 
anàlisi tot proposant una definició pròpia d’hàpax, tenint en 
compte la divisió bloc. Així doncs, estudiem els hàpax entenent-
los també com a “forma de freqüència 1 en un dels blocs del nostre 
corpus”. 
Segons la bibliografia estudiada els hàpax ens permeten estudiar el 
vocabulari exclusiu de cadascuna de les parts. Això resulta 
especialment important en caracteritzacions lexicològiques com la 
nostra ja que, segons Nuñez, i Guerrero (quant al discurs polític, 
però és una afirmació perfectament aplicable al discurs normatiu) 
els discursos públics tenen un lèxic força homogeneïtzat: 

Aunque es verdad que hay y, sobre todo, ha habido palabras de 
izquierda o de derecha, la pérdida de las actitudes revolucionarias, 
derivada del cambio en las estructuras políticas, sociales y económicas, 
ha hecho que se produzca una homogeneización en el lenguaje político 
actual de España. Lo que se impone, por el contrario, es un discurso 
perifrástico, altisonante y con aire pseudotécnico –esto último, sobre 
todo, cuando se está en posesión de responsabilidades de gobierno.  

(Nuñez, i Guerrero 2002:45)  
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Amb aquest mètode, Magri-Mourgues assevera que podem 
detectar a través del lèxic, les temàtiques que els caracteritza 
respecte la resta de parts del corpus: 

Avec cette méthode, ce sont les aspérités du lexique qui sont valorisées 
autrement dit les mots rares, notamment les hapax, au détriment des 
mots de fréquence élevée comme les mots grammaticaux forcément 
présents dans tous les textes. Cette méthode fait cependant ressortir des 
thématiques communes et, en l’occurrence, des thématiques privilégiées 
par les écrivains, quel que soit le genre dans lequel ceux-ci s’inscrivent. 

(Magri-Mourgues 2008:756) 

Els nostres objectius són els següents:  

• Identificar les formes que tenen freqüència 1 al bloc 1 (bases 
dels GP) i que també estiguin documentades en, com a mínim, 
una de les versions consensuades (en comissió parlamentària i 
al Ple, o a les Corts), i a la inversa; així s’individua si els partits 
tracten poc o molt, o ignoren completament algunes temàtiques 
concretes i quin tipus de lèxic fan servir.  

• Identificar les formes que tenen freqüència 1 al bloc 1 (bases 
dels GP) i que tinguin freqüència zero a la resta de documents 
del corpus (versions elaborades per la Ponència, al Parlament i 
a les Corts Generals), i a la inversa; d’aquesta manera, 
identificarem el vocabulari exclusiu de la primera fase de la 
negociació i de la segona fase. 

El percentatge d’hàpax als subcorpus és, segons la bibliografia 
analitzada, un paràmetre que s’associa amb la riquesa lèxica (també  
denominada innovació lèxica, segons la terminologia de Magri, i 
Purnelle (2012:667)): 

In particolare, il corpus tradotto presenta una ricchezza lessicale minore, 
come mette in luce, tra l’altro, la minore percentuale di parole diverse 
(V/N*100) e di parole usate una sola volta (hapax %) e la più elevata 
frequenza media delle forme (N/V). A questo livello, gli universali 
traduttivi individuano due tendenze contrastanti: da una parte 
l’evitamento delle ripetizioni, dall’altra il ricorso a una normalizzazione 
stilistica che potrebbe espungere scelte lessicali poco convenzionali e 
determinare, ceteris paribus, il sovrasfruttamento di un minor numero di 
forme. 

(Ondelli, i Viale 2010:577) 

Tanmateix, cal tenir en compte que no podem determinar la riquesa 
lèxica d’un corpus o subcorpus només en base als hàpax, ja que 
aquest índex està relacionat amb les dimensions dels subcorpus: 
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La répartition des hapax, mots qui n’apparaissent qu’une seule fois dans 
l’ensemble du corpus. Ils constituent donc un indice de richesse lexicale, 
à considérer toutefois avec prudence, étant entendu que la présence 
d’hapax est corrélée à la taille des parties. La surreprésentation d’hapax 
apporte donc un complément d’information à mettre en regard avec la 
sous-représentation de segments, et inversement entre la sous-
représentation d’hapax et la surreprésentation de segments. 

(Marty, et al. 2010:121) 

Per aquest motiu, sota la coordinació de la professora d’estadística 
Arjuna Tuzzi, hem complementat la nostra recerca amb una anàlisi 
estadística de la riquesa lèxica, que presentem a l’apartat 8.3.3. 
Aquesta anàlisi està molt lligada al gènere i a la especialització del 
vocabulari segons la temàtica: 

Ainsi, la richesse du vocabulaire d’un texte, comme nous l’explique M. 
Kastberg, «ne dépend pas seulement de l’étendue supposée du lexique 
de son auteur, de sa «culture». Elle est également influencée par le genre 
dans lequel il s’inscrit et par la spécialisation du vocabulaire en fonction 
du thème traité dans tel ou tel passage de ce texte, toutes les études 
lexicométriques témoignant de ce phénomène». 

(Margérard 2006:134) 

D’acord amb Tuzzi, és crucial tenir present que si el nombre 
d’hàpax és molt elevat, aquell corpus no serà adequat per fer-hi una 
anàlisi estadística, ja que el seu vocabulari seria massa original: 

Anche il numero di hapax ricopre una certa importanza nella 
valutazione, in quanto la presenza di troppe parole ripetute una sola 
volta nei testi indica che il linguaggio è particolarmente ricercato. È 
stato valutato empiricamente che, se il rapporto tra numero di hapax e 
numero di parole diverse supera il 50%, cioè se: 

V1(N) >0,50 V(N) 
e, quindi, il vocabolario è costituito per oltre metà da hapax, il corpus 
non è trattabile statisticamente in quanto costituito da troppe parole 
originali. 

(Tuzzi 2003:76) 

Savoy assegura, a més, que el conjunt d’hàpax acostuma a ser “une 
grande proportion des mots d’un corpus, il s’avère d’autant plus 
surprenant d’exclure la possibilité d’apparition d’un nouveau mot” 
(2010:833). 
Segons Lejeune, i Bénel els hàpax són “susceptibles de délivrer des 
pistes heuristiques plus fécondes que les fréquences brutes” 
(2012:594). Es tracta d’ un paràmetre molt emprat en l’anàlisi 
qualitativa: 
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Many qualitative studies of literature have focused their attention on 
rare words, since the commonest words tend to be connectives, 
pronouns and articles, words whose meaning and use are much more 
prescribed and conventional than the case of rare words. 

(Oakes 1998:201) 

Nosaltres considerem que les paraules més comunes a cada 
subcorpus també poden ser cabdals per estudiar el vocabulari d’un 
procés (o d’un personatge) concret, com la reforma de l’EAC 2006. 
Això es detecta mitjançant l’índex d’especificitat (que presentem a 
l’apartat 8.6). Aquest és un bon complement de l’anàlisi dels hàpax, 
per detectar totes aquelles temàtiques significatives quant a la 
reforma de l’EAC: 

Cette recherche montre l’intérêt de prendre en compte non seulement les 
mots les plus fréquents pour se focaliser sur les thèmes importants mais 
également les hapax et les mots de faible fréquence qui sont 
«signifiants» au regard de la problématique traitée. 

(Peyrat-Guillard 2008:937) 

Per aquest motiu, Lejeune, i Bénel emfatitzen que, per observar les 
tendències del corpus, és convenient complementar l’anàlisi dels 
hàpax amb l’estudi de les especificitats i dels segments repetits: 

Au fond, dans le vocabulaire de la lexicométrie, les mots rares, les 
spécificités et les segments répétés se révèlent de bons candidats 
marqueurs. Tous les hapax, toutes les spécificités et tous les segments 
répétés ne deviendront évidemment pas des marqueurs. Mais leur 
identification peut, en première analyse, suggérer quelques pistes 
heuristiques à l’analyste. 

(Lejeune, i Bénel 2012:593) 

Aquesta anàlisi amb tres mètodes, doncs, és l’estudi principal 
d’aquesta recerca, com ja han fet abans, entre molts altres, autors 
com els citats o Donot (2010). 

 
7.4.1.3. Riquesa lèxica 
Segons la bibliografia revisada, la riquesa lèxica145 també ha estat 
molt estudiada.  

Beliankou la defineix així: 

                                                
145 Per a més informació sobre la riquesa lèxica, consulteu Wimmer, Gejza, i 
Altmann, Gabriel. “Review Article: On Vocabulary Richness”. Journal of 
Quantitative Linguistics 6.1 (1999): 1–9. 
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Lexical Richness is a (historically motivated) quality of a text 
describing the variety of different lexical means used in that text. It is 
one of possible ways to ascribe a text on the lexical level in its statics 
and dynamics. Such a description can be quantified and used for special 
purposes. 

(Beliankou 2013:13) 

Savoy afirma que és una noció difícil d’acotar: 
Cette dernière notion ne dispose pas d’une définition précise et admise 
par tous. Nous pouvons tenir compte du nombre de mots, du nombre de 
mots distincts, du nombre de vocables, de la diversité du vocabulaire ou 
de sa spécificité, etc. 

(Savoy 2010:828) 

Com es demostra a Grasset (2011), a Labbé, i Labbé (2014) o 
Mayaffre (2014), la riquesa lèxica és una de les més propietats més 
analitzades.  
Algunes de les fórmules més habituals146 per calcular-la han estat, 
per exemple, la type token ratio (TTR) o alguna altra formula que 
s’hi ha basat147 (com la fórmula de Guiraud). 

La type token ratio és, en paraules d’Arjuna Tuzzi, “il rapporto tra 
la dimensione del vocabolario e quella del corpus” (Tuzzi 
2003:127). Així se sap “combien de fois en moyenne chaque terme 
est utilisé: certains ne le sont qu’une fois, d’autres le sont dix, douze 
ou plus; on fait la moyenne, et l’on raisonne sur cette moyenne” 
(Prost 1974:21). Aquesta mesura ha estat aplicada en incomptables 
estudis com, per exemple, els de Bestgen, Lauries, i Thewissen 
(2010), Mingo, i Panattoni (2010), i Battisti, i Dolcetti (2012).  

Una de les fórmules derivades de la TTR més esteses és la de 
Guiraud (G=V/√N). Segons Bolasco (1999:202), la riquesa lèxica es 
pot calcular dividint el nombre de formes (V) entre l’arrel quadrada 
del nombre d’ocurrències (N). Algunes de les recerques que l’han 
aplicat són les d’Anglada (1984), Mussino, i Bernardi (2010), i 
Tuzzi (2010a) o Grasset (2011). 

Si calculem la riquesa lèxica amb alguna d’aquestes mesures, 
segons Tuzzi (2003:128-129)148 o Van Gijsel, Speelman, i 

                                                
146 A estudis com van Gijsel, Speelman, i Geeraerts (2005) es constata que la 
discussió sobre quin és el millor mètode per calcular la riquesa lèxica és ben viva. 
147 Per a més informació sobre la resta de fórmules derivades del càlcul TTR, 
llegiu Beliankou (2013:33). 
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Geeraerts, cal tenir molt en compte les dimensions de cadascun 
dels texts que integra el corpus, ja que “this ratio is highly text 
length dependent: the longer a text is, the lower the TTR will 
automatically be” (2005:1). 
Els resultats que se’n deriven, per tant, estan fortament lligats a la 
grandària del corpus i de cadascuna de les seves parts. Per evitar 
errors metodològics que invalidin la nostra recerca149, en aquest 
treball hem analitzat la riquesa lèxica emprant una tècnica 
estadística més complexa, que permet comparar subcorpus de 
diferents dimensions per extreure’n inferències de tipus estadístic 
comparables, malgrat la diferència de longitud. 

Hem decidit fer una anàlisi seguint la fórmula del càlcul del type 
token ratio en base a mostres de text de les mateixes dimensions, 
validada a bastament per la recerca duta a terme, entre d’altres, per 
diversos investigadors del Grupo Interdisciplinare di Analisi 
Testuale (GIAT), on vaig fer l’estada de recerca, com la doctora 
Arjuna Tuzzi. 

Aquesta tècnica consisteix a executar tantes anàlisis com vegades 
indiquem amb tantes mostres (k) aleatòries del text i formes (n) 
com establim. 
Per fer-ho, s’ha emprat el mateix fitxer en format .txt necessari per 
treballar amb Lexico3 tot eliminant-hi les marques estructurals 
exposades a l’apartat 7.3.  

Es va executar R. El programa funciona com una consola, és a dir, 
l’usuari ha de donar-hi les ordres en codi perquè analitzi i faci les 
representacions gràfiques corresponents.  
Hem executat diverses ordres per analitzar la riquesa lèxica del 
nostre corpus. En el nostre cas, la funció executada ha estat la 
següent: 

                                                                                                           
148 “Sfortunatamente, la dimensione del vocabolario di un testo dipende dalla sua 
lunghezza. A partire dallo studio pionieristico di Yule (1944), la questione su 
come misurare la ricchezza lessicale attraverso una statistica che non dipenda 
dalla lunghezza del testo è stata fondamentale (Tweedie, Baayen, 1998, p. 323)” 
(Tuzzi 2003:128-129).  
149 Un dels comentaris que la comissió avaluadora va destacar quan es va realitzar 
el projecte de tesi (Morales 2008) fou, precisament, que alguns dels resultats 
obtinguts no eren validables perquè les dimensions de les bases estatutàries eren 
força diferents. 
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Nprove=5 
risultatiNV<-matrix(data=NA, nrow=Ntesti, ncol=Nprove) 
prove<-c(500, 1000, 1500, 2000, 2500) 
for(i in 1:Nprove) {risultatiNV[,i]<-NV(corpus,n=prove[i],k=300)} 
write.table(file="risultatiNVcamp.txt",risultatiNV) 
 
NOMI 
000a_base_CiU.txt 
000b_base_ERC.txt 
000c_base_ICV-EA.txt 
000d_base_PSC-CpC.txt 
001_ponencia.txt 
002_parlament_CA.txt 
003_congreso_senado.txt 

Això vol dir que el programari R ha fet 5 anàlisis (Nprove) dels 
arxius que s’especifiquen a sota de l’epígraf NOMI amb 300 
mostres de 300 formes (k) de cada part del corpus amb les mides 
següents: 500, 1.000, 1.500, 2.000 i 2.500 formes, respectivament. 
D’aquesta anàlisi en resulta una matriu de dades i una 
representació gràfica. Hem executat la mateixa anàlisi dues 
vegades més, en què els valors de k eren 100 i 200, és a dir, que el 
programari va fer la mateixa anàlisi 100 i 200 vegades, 
respectivament. 

D’aquesta manera podem caracteritzar, basant-nos en els treballs 
d’Ondelli, i Viale (2010), i Tuzzi (2013), la riquesa del lèxic 
minimitzant la diferència existent entre les dimensions desiguals de 
les subparts del nostre corpus. 

 
7.4.1.4. Distància lèxica 
D’acord amb la bibliografia, la distància lèxica (o connexió lèxica) 
també ha estat força tractada en recerques lexicològiques. De la 
mateixa manera que amb la riquesa lèxica, per establir la distància 
lèxica hem utilitzat el programari R i s’hi ha aplicat una funció 
desenvolupada pel GIAT. (Tot i això, no hem tingut accés directe a 
la funció específica i no podem per tant reproduir-la en aquest cas). 

Malgrat que Charles Muller estableix les bases per estudiar la 
distància lèxica (Muller 1968, 1977), és sobretot Labbé (Labbé, i 
Labbé 2003; Labbé 2007) qui desenvolupa el concepte de distància 
lèxica (o intertextual) a partir d’aquestes recerques inicials i dels 
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treballs desenvolupats en l’àmbit francòfon quant a connexió lèxica 
(Brunet 1988; Muller, i Brunet 1988). 
Es basa en un tipus específic d’anàlisi d’agrupaments (cluster 
analysis): el complete-linkage clustering. Segons aquest mètode 
cada text forma un agrupament individual.  

Consisteix a fer una anàlisi de components principals per visualitzar 
en forma d’arbre el grau de proximitat entre les bases dels grups 
parlamentaris i les versions consensuades. Uneix primer els dos 
textos estadísticament més propers. A continuació, es combina 
aquest conglomerat amb el que té més a prop, després de prendre en 
consideració tots els altres candidats i d’haver considerat la 
distància màxima entre els grups ja formats. 
A més, es du a terme una anàlisi de conglomerats per veure com 
s’ordenen jeràrquicament els textos, a nivell global, és a dir, segons 
el seu grau d’aproximació en funció del vocabulari i de les 
ocurrències. 
Aquesta prova és el punt de partida per representar el corpus en 
forma de dendrograma, en què apareixen representades les diferents 
formes prenent com a base la seva freqüència relativa i l’emissor. 
Aquesta tècnica s’acostuma a emprar quan interessa representar les 
matrius de distàncies intertextuals en forma de dendrograma (com el 
de l’apartat 8.3.4 d’aquesta tesi) per visualitzar els grups compactes 
de documents que configuren un corpus determinat. 

Aquesta prova estadística presenta algunes limitacions si 
considerem alguns paràmetres concrets, sobretot amb corpus grans, 
però s’estan millorant les fórmules matemàtiques (Cortelazzo, 
Nadalutti, i Tuzzi 2013). 

Tanmateix, Tuzzi (2010b) i els autors que acabem de citar afirmen 
que aquest mètode estadístic permet diferenciar bé textos d’autors 
diferents: 

Although the idea upon which the concept of intertextual distance is 
based is very simple, this value proves very effective in recognizing the 
proximity of novels written by the same author. However, no results are 
obtained capable of distinguishing reliably between novels written by 
the same author and novels written by different authors. We are still far 
from a simple test that –given two texts– can prove whether they were 
written by different authors or by the same person. 

(Cortelazzo, Nadalutti, i Tuzzi 2013:146) 
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Malgrat que es tracta d’una tècnica no gaire estesa, s’ha aplicat en 
els estudis de Margérard (2006), Magri-Mourgues (2010), Tuzzi 
(2012) o Savoy (2014). 

 

7.4.1.5. Especificitats 
 

En termes generals, aquest mètode tracta d’apreciar si 
una forma és particularment present en determinades 
parts del corpus i, si és així, si aquesta sobreutilització és 
significativa (des del punt de vista freqüencial). El model 
estadístic es fonamenta en les fórmules estadístiques de la 
probabilitat hipergeomètrica i pren com a model el 
corpus en el seu conjunt, és a dir, considera el corpus en 
la seva totalitat com a barem de les parts, i, per tant, no 
hi ha una norma de referència exterior al corpus. 

Centre de Lexicometria 

 

A l’apartat anterior afirmàvem que hi ha un índex estadístic més 
fiable que la freqüència relativa per determinar l’ús de les formes a 
cada text en relació amb tot el corpus i les parts: l’índex 
d’especificitat150. 

De la mateixa forma que s’expressa en la majoria de recerques 
realitzades des de l’òptica lexicomètrica, si s’aplica el mètode 
d’especificitats és per evitar que la selecció d’unitats sigui aleatòria 
i basada en criteris totalment subjectius: 

L’attention du lecteur est attirée par les termes dont la fréquence se 
révèle élevée, alors que leur répétition n’avait pas forcement été perçue 
au cours d’une lecture antérieure. Pour d’autres termes, au contraire 
attendus, c’est leur rareté ou leur absence qui ressort. La hiérarchie des 
usages obtenue et la comparaison des fréquences d’emploi peuvent déjà 
donner lieu à des commentaires. 

(Lafon 1984:45) 

La fiabilitat d’aquest índex rau en criteris matemàtics, d’acord amb 
estudis com els de Martinez (2003), Grasset (2011) o Demol 
(2013): podem detectar-hi les formes que apareixen més vegades 

                                                
150 Malgrat la fiabilitat i l’àmplia acceptació i història d’aquest índex, cal 
esmentar alguns treballs, com el de Monière, i Labbé que no l’accepten com a 
vàlid en recerques formalistes com la nostra: “Le calcul d’spécificités n’a donc 
guère de sens quand il est effectué sur les formes graphiques car il enregistre ce 
choix fondamental et non pas les choix en faveur de tel ou tel vocable” 
(2012:747). 
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del que estadísticament s’espera en una de les parts en relació al 
total de vegades, i la seva distribució al corpus. 
Segons Bertels, i Geeraerts (2012:138), existeixen principalment 
dues maneres possibles de calcular-lo: 
• Fer un càlcul basat en les paraules clau (keyword analysis). Aquest mètode 

compara les freqüències relatives de les paraules en un corpus amb un altre 
corpus de referència (de llenguatge general o especialitzat) per identificar-hi 
les paraules significativament més freqüents (tot tenint en compte les seves 
dimensions). Programaris com WordSmith, AntConc, TermoStat i 
Abundantia Verborum Frequency List Tool l’apliquen. 

• Fer un càlcul basat el la distribució hipergeomètrica151 de les formes al 
corpus (Lafon, 1984; Labbé, i Labbé, 2001). Es realitza una comparació 
part-tot. És a dir, una part (o secció) del corpus es compara amb el corpus 
sencer, per tal d’identificar-hi les paraules que permetin caracteritzar-la. 
Programes com Lexico3, Hyperbase o TermoStat treballen a partir d’aquesta 
metodologia. 

Per tant, el fet de disposar d’un grau numèric que ens assenyala 
quines formes són anormalment rares o freqüents a les diferents 
parts, és un primer pas per localitzar aquelles unitats que ens poden 
servir per caracteritzar cada versió i, així, identificar-hi les 
variacions. Hi cerquem, doncs, les formes “significativament 
freqüents” (segons Baldit-Schneller, i Dominguès (2010:857)). 
Concebem especificitat segons aquesta definició: 

Conjunt constituït per una probabilitat i un signe positiu o negatiu que 
permet establir un judici sobre l’abundància (o escassetat) de les 
ocurrències d’una forma en una de les parts d’un corpus. 

(Salem, Cabré, i Romeu 1990:18) 

Aquest valor permet classificar el vocabulari en específic i general: 
Permet d’establir quines formes es troben uniformement repartides en el 
corpus (les anomenades generals) i quines formes no s’hi troben i són, 
per tant, característiques d’una part (les formes específiques) 

(Centre de Lexicometria 1993:20) 

Una forma pot presentar especificitat en positiu o en negatiu, o no 
tenir-ne. La forma general, forma banal o forma de base és aquella 
que “no presenta cap especificitat, ni positiva ni negativa, en alguna 

                                                
151 Monière, i Labbé defineixen aquesta llei de la manera següent: “Il est donc 
nécessaire d’utiliser la loi hypergéométrique —ou “tirage sans remise” (le tirage 
d’un vocable modifie son espérance mathématique de figurer dans les tirages 
suivants)— et d’inclure explicitement dans l’urne le corpus sous revue” 
(Monière, i Labbé 2012:739). 
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part d’un corpus determinat” (Salem, Cabré, i Romeu 1990:19). Les 
del vocabulari de base (o general), per tant, tenen un índex 
d’especificitat zero. 

D’una banda, una forma presenta especificitat positiva quan es 
“denota una presència “anormalment elevada” d’aquella forma a 
una part del corpus” (segons Salem, Cabré, i Romeu 1990:19). 
Aquella és, per tant, una especificitat positiva, una forma específica 
positiva o una forma característica (Baldit-Schneller, i Dominguès 
2010:857). Monière, i Labbé asseguren que, en interpretar aquest 
índex, “il est préférable de se limiter à enregistrer le fait que le 
vocable considéré est significativement152 sur- (ou sous-) employé” 
(2012: 747). 
Segons Monière, i Labbé, en corpus molt més grans que el nostre, la 
freqüència absoluta incideix clarament en l’índex d’especificitat: 

Autrement dit, plus un vocable est employé, plus il a de chance d’être 
spécifique. Cette liaison quasi-rigide est toujours observée dès que le 
sous-corpus et le corpus de référence comportent respectivement au 
moins 50.000 mots et 500.000 mots. 

(ibid. 2012:745) 

D’una altra banda, una forma presenta especificitat negativa quan té 
una presència “anormalment dèbil” (Salem, Cabré, i Romeu 
1990:18). 

L’índex d’especificitat, per tant, permet organitzar les formes d’un 
corpus en base a aquest criteri: 

On peut ainsi dégager pour ce texte, et par ordre décroissant, un 
vocabulaire caractéristique positif, en excédent, et un vocabulaire 
caractéristique négatif, suivant que les écarts entre fréquence observée et 
fréquence calculée sont positifs ou négatifs. 

(Muller 1973:115) 

L’ordre en base a l’especificitat, per tant, ens permet classificar el 
vocabulari característic en positiu i en negatiu. Tot el vocabulari 
d’un corpus s’ha d’inserir dins d’un contínuum en què especificitat 
positiva i negativa són els extrems, però entre els quals hi ha 
matisos. De fet, com afirma Muller, és a la zona central –zona en 
què conviuen les formes de base– on se situen quasi totes, segons 
s’ha constatat en d’altres estudis lexicomètrics vistos al capítol 6: 

                                                
152 El subratllat és nostre. 
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Du reste, dans nos disciplines, les choses ne prennent pas en général 
l’allure d’un dilemme dramatique; elles conduisent plutôt à un 
classement des faits, du plus significatif au moins significatif, qu’à une 
dichotomie stricte entre significatif et non significatif. 

(Muller 1973:93) 

Si es deixa de banda l’especificitat i tenim en compte només la 
freqüència absoluta de les formes i llur distribució al corpus, encara 
podem definir dos tipus més de formes: la forma comuna, és a dir, 
aquella present “a totes les parts del corpus” (Salem, Cabré, i 
Romeu 1990:21), i la forma original, és a dir, “forma les 
ocurrències de la qual són presents únicament en una part del 
corpus” (ibid. 21)153. 

L’anàlisi resultant de Lexico3 inclou l’índex d’especificitat, quan 
s’escau154, al costat de la freqüència absoluta. A la captura següent 
s’observa la matriu de Lexico3, amb l’índex d’especificitat: 

 
Imatge 7. Detall de la matriu de dades (Lexico3) 

A l’esquerra hi ha les formes del corpus (hi ha una fila per forma, 
per tant, n’hi ha 5.690). Posteriorment, a cadascuna de les altres set 
columnes (relatives als set textos que integren el nostre corpus: les 
quatre bases dels GP i les tres versions consensuades en seu 
parlamentària) hi ha dues subcolumnes. La primera subcolumna, 
que sempre té una xifra, indica la freqüència absoluta d’aquella 
forma a cada subcorpus (quan no està documentada a una part, hi 
apareix un zero). La segona subcolumna inclou l’índex 

                                                
153 Cal fer notar la diferència entre aquesta noció i la d’hàpax, que presentem a 
l’apartat següent. D’una banda, una forma original té múltiples ocurrències, però 
apareix només a una part del corpus (ex. televisiva és una forma original de la 
versió de la Ponència, però hi està documentada 6 vegades).  
De l’altra, l’hàpax presenta una sola ocurrència. Segons la definició que proposen 
Salem, Cabré, i Romeu (1990:23), pot ser “en el corpus o en una de les parts”: si 
és en el corpus, necessàriament aquella és l’única ocurrència (ex. pròrroga 
apareix només a la versió de la Ponència), però si és en una de les parts no 
necessàriament ha de ser-ne l’única (ex. afectar apareix a cinc versions, amb 
ocurrència 1 a cadascuna d’elles: a la base de CiU, a la d’ERC i a totes les 
versions consensuades (Ponència, Parlament, Corts)). 
154 És a dir, sempre que aquella no sigui una forma general, banal o de base. 
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d’especificitat d’aquella forma precedit dels símbols menys (-) quan 
es tracta d’una especificitat negativa i del símbol més (+) quan és 
una especificitat positiva. Quan una forma no presenta especificitat, 
perquè és part del vocabulari de base, aquesta subcolumna no té cap 
índex d’especificitat i, senzillament, és buida. 

Tot i això, per representar-la en aquest treball, no ho fem de la 
mateixa manera que Lexico3, la representació de la qual és com la 
de la captura de pantalla anterior. 
Adoptem el criteri de representació de Martinez (2003:35). És a dir, 
quan una forma presenta especificitat positiva, ho marquem amb la 
lletra e majúscula (E), el símbol de la suma (+) i el número 
corresponent a l’índex d’especificitat, mentre que si l’índex 
d’especificitat és negatiu l’únic que canvia és que hi posem el 
símbol de la resta (-), com s’observa a la representació de la forma 
les que apareixia a la captura de pantalla anterior: 

Forma: les 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 423 252 151 72 1.071 1.269 1.127 

FR 20 4 13 17 36 30 26 

ESP E–08 E–03    E+04 E+03 

Les abreviatures que s’empren als encapçalaments de les taules de 
freqüències com aquesta equivalen a: 
Abreviatura Document 
BE_CiU Base elaborada pel GP CiU 
BE_ERC Base elaborada pel GP ERC 
BE_ICV Base elaborada pel GP ICV-EUiA 
BE_PSC Base elaborada pel GP PSC-CpC 
001_PON Articulat elaborat per la Ponència redactora 
002_PC Articulat consensuat i aprovat al Parlament de Catalunya 
003_CG Articulat consensuat i aprovat a les Corts Generals 

Taula 20. Abreviatures emprades a les taules de freqüències 

Així doncs, totes les formes s’han de classificar com a més o menys 
significatives i, a partir del seu índex, es pot identificar el vocabulari 
específic positiu o negatiu de cadascuna de les bases estatutàries i 
dels textos estatutaris de la Ponència, del Parlament i de les Corts. 
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A Morales (2008) vam realitzar una anàlisi de les 100 formes més 
freqüents específiques de les bases estatutàries dels GP. En aquesta 
recerca, volem centrar-nos a estudiar, sobretot, les formes 
estadísticament significatives d’alguna de les parts, és a dir, que 
tenen un grau d’especificitat (en positiu o en negatiu) en algun 
subcorpus, i també les especificitats de cada bloc. 
A més, limitem l’estudi a les formes que superin els llindars 
següents: un índex d’especificitat superior a E+02 o inferior a E–02, 
i amb una freqüència absoluta d’aparició a aquell subcorpus 
superior a, com a mínim, 2155. 
Un exemple en seria la forma garantiment. Hi ha quatre ocurrències 
a tot el corpus, tres de les quals a la versió que s’aprova a les Corts 
Generals i una al text del Parlament. Atès que té una presència més 
alta del que s’espera estadísticament al text aprovat a Madrid, la llei 
hipergeomètrica estableix que té un índex positiu E+02. Els pocs 
contextos d’ús, però, no ens permetrien fer interpretacions sobre els 
usos, atès que no seria prou significativa estadísticament. 

Com a mètode d’anàlisi complementari, hem estudiat les formes 
que presenten especificitat amb uns llindars superiors als establerts 
al paràgraf anterior. 
Per fer-ho, hem contrastat amb alguns dels agents involucrats en el 
procés de redacció (com lletrats i lingüistes del Parlament o els 
mateixos diputats) les nostres interpretacions quant a la 
sobrerepresentació o la infrarepresentació d’una forma concreta a 
alguna part del corpus.  

Per entendre el procés i justificar les diferències estadísticament 
significatives, hem entrevistat múltiples persones que van participar 
en aquest procés de reforma (com lletrats, assessors lingüístics o 
diputats) per esbrinar-ne els motius. 

Les entrevistes156 als membres dels Serveis d’Assessorament 
Lingüístic del Parlament partien de l’observació conjunta dels 
llistats de formes específiques per, així, analitzar-les una a una. A 

                                                
155 Hem establert aquests criteris perquè, després d’observar les freqüències i els 
índexs d’especificitat, es podia constatar com les formes amb uns índexs tan 
baixos no resultaven especialment significatives. 
156 Tot i que comptàvem amb un guió previ per a cada entrevista, al final van ser 
força lliures, ja que la informació que ens podia aportar cadascun d’aquests 
perfils era força diferent. 
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més, sorgien preguntes secundàries sobre llenguatge normatiu, 
negociació de la terminologia, etc. 
Cal recordar la funció d’aquesta unitat del Parlament157: 

Els Serveis d’Assessorament Lingüístic tenen sota la seva 
responsabilitat l’elaboració i el manteniment del llibre d’estil de 
redacció dels textos aprovats pel Parlament, tant pel que fa a la 
correcció normativa i el registre lingüístic com pel que fa a la tècnica 
de redacció i l’estructura formal; fan, en coordinació amb els Serveis 
Jurídics, les propostes d’adequació corresponents dels textos de les 
iniciatives parlamentàries en tramitació; revisen, d’acord també amb els 
criteris formals adequats, altres textos parlamentaris; s’encarreguen de 
les traduccions oficials al castellà i a l’occità (aranès) de textos aprovats 
pel Parlament i de les traduccions de textos parlamentaris; tenen al seu 
càrrec les tasques de redacció i de revisió lingüística de les publicacions 
no oficials del Parlament; presten l’assessorament lingüístic que els 
requereixen els òrgans i els serveis del Parlament; elaboren estudis, 
informes i dictàmens lingüístics, i s’encarreguen de la formació 
lingüística en l’àmbit parlamentari. 

Margarida Sanjaume, cap dels SAL del Parlament, afirma que “l’ús 
i les definicions d’aquests termes són els que poden estar més 
sotmesos a pressions socials, ideològiques o polítiques i a possibles 
instrumentalitzacions” (Sanjaume 2015:14)158. 

Les entrevistes amb els lletrats incloïen preguntes relacionades amb 
el procés constituent del text normatiu i la tècnica legislativa, per 
entendre millor el procés de negociació del text. Cal destacar el fet 
que els lletrats tenen un rol clau en el procés de reforma que ens 
ocupa, ja que s’encarreguen així d’adaptar al llenguatge i a la 
tècnica legislativa la proposta dels diputats del Parlament. 

Normalment, han de negociar amb els polítics la versió final, que 
s’ha d’adaptar formalment i lingüística les convencions del 
llenguatge normatiu, tot mantenint-hi termes negociats políticament. 
Les entrevistes amb els diputats incloïen preguntes relacionades 
amb la negociació política, el procés de reforma, i la negociació i 
usos d’aquelles formes amb un contingut més polític (com nació i 

                                                
157 Informació extreta del lloc web oficial dels SAL del Parlament de Catalunya. 
158 Durant la jornada La terminologia instrumentalitzada, Sanjaume assegura que 
els lingüistes rarament reben pressions dels polítics, perquè aquestes pressions 
s’acostumen a produir en el moment en què, en primer lloc, diputats i, 
posteriorment, lletrats consensuen els esborranys o redactats finals de les lleis. 
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nacionalitat) o que incideixen directament en els aspectes que 
regula l’EAC (com, per exemple, competència). 
Les entrevistes es van enregistrar en àudio amb el permís explícit 
dels entrevistats, amb la condició que llur contingut159 no es fes 
públic, per tal que els entrevistats poguessin parlar sense haver 
d’autocensurar-se. Els Serveis Jurídics i els Serveis 
d’Assessorament Lingüístic també havien acordat no deixar 
constància de llur feina durant aquest procés de reforma pel motiu 
següent, al qual nosaltres també ens adherim: 

L’assessorament que prestaren aquests lletrats, en la mesura que se’ls 
demanava, o que consideraven imprescindible d’aportar-lo, fou 
habitualment verbal i, per diverses raons –en una cultura anglesa 
parlaríem d’un self-restraint de responsabilitat professional i sacrifici 
personal–, acordaren no deixar-ne constància escrita. 

(SJSLPC 2006:3) 

Els diputats, lingüistes i juristes entrevistats160 han estat: 

1) Joan Ridao i Martín 
Jurista, advocat, doctor en Ciència Política i de l’Administració, 
professor de Dret Constitucional i diputat d’ERC al Parlament 
(1995-2008) i al Congrés (2008-2011). En qualitat de diputat 
d’ERC, participa en el procés de reforma de l’EAC 2006 com a 
membre de la Ponència al Parlament i a les Corts Generals. 
És autor dels volums Així es va fer l’Estatut: de l’Estatut del 
Parlament a l’Estatut de la Moncloa (2006) i Curs de dret 
públic de Catalunya. Adaptat a la nova legislació i a la 
sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, del 28 de juny, 
sobre l’Estatut de Catalunya (2012). 
Entrevistat el dia 26/05/2014. 

2) Margarida Sanjaume i Navarro 
Lingüista, llicenciada en Filologia Catalana. Lingüista del 
Parlament de Catalunya des del 1981 i cap dels Serveis 
d’Assessorament Lingüístic del Parlament (2006-present). Ha 
impartit cursos i ha publicat articles sobre assessorament 

                                                
159 En tractar-se d’un procés tan transcendental i políticament sensible, algunes de 
les persones entrevistades, amb càrrecs de responsabilitat durant el període 2003–
2006, van accedir a parlar-ne només si era amb aquesta condició. 
160 Hem intentat entrevistar els diputats, assessors i/o membres de la Ponència 
següents, tot i que no ha estat possible abans d’enllestir aquesta recerca: Miquel 
Iceta (PSC-CpC), Francesc Vendrell (PP), Ramon Camp (CiU) i Antoni Bayona 
(lletrat major del Parlament des de 2012). 
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lingüístic i llenguatge legislatiu. En qualitat de cap dels SAL, 
assessora la Ponència redactora en el procés de reforma i 
aprovació de l’EAC 2006. 
Va participar en la redacció del Llibre d’estil de les lleis i altres 
textos del Parlament de Catalunya (2014). 
Entrevistada els dies 19/06/2014, 15/07/2014, 17/07/2014 i 
18/12/2014. 

3) Joan Vintró i Castells 
Doctor en Dret, catedràtic de Dret Constitucional, lletrat del 
Parlament (en excedència). En qualitat de lletrat, assessora 
jurídicament la Ponència redactora. 
Coautor, entre moltes altres obres, del manual Dret Públic de 
Catalunya (2011). 
Entrevistat el dia 17/06/2014. 

4) Jaume Bosch i Mestres 
Jurista, advocat, llicenciat en Dret i diputat d’ICV-EUiA al 
Parlament (2003-present). En qualitat de diputat d’ICV-EUiA, 
participa en el procés de reforma de l’EAC 2006 com a membre 
de la Ponència al Parlament i a les Corts Generals. 
És autor del volum De l’Estatut a l’autodeterminació (2013). 
Entrevistat el dia 15/07/2014. 

5) Ismael Elies Pitarch Segura 
Jurista, doctor en Dret, lletrat (1980-1981), oficial major (1981-
1999) i lletrat major del Parlament (2000-2012). En qualitat de 
lletrat major, assessora la Ponència redactora durant el procés de 
reforma de l’EAC 2006. 
Entrevistat el dia 15/07/2014. 

6) Joan Ramon Fibla Sancho 
Lingüista, llicenciat en Filologia Catalana i en Lingüística 
General. Lingüista del Parlament de Catalunya des del 2001. En 
qualitat de membre dels SAL del Parlament, assessora la 
Ponència redactora en el procés de reforma de l’EAC 2006. 
Va participar en la redacció del Llibre d’estil de les lleis i altres 
textos del Parlament de Catalunya (2014). 
Entrevistat el dia 18/12/2014. 

7) Enric Tudó Rialp 
Lingüista, llicenciat en Filologia Catalana. Lingüista del 
Parlament de Catalunya des del 1984. En qualitat de membre 
dels SAL del Parlament, assessora la Ponència redactora en el 
procés de reforma de l’EAC 2006. 
Entrevistat el dia 18/12/2014. 
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8) Francesc Homs i Molist 
Jurista, llicenciat en Dret, diputat de CiU al Parlament (2003-
2010) i Conseller de la Presidència de la Generalitat (2010-
present). En qualitat de diputat de CiU, participa en el procés de 
reforma de l’EAC 2006 com a membre de la Ponència al 
Parlament i a les Corts Generals. 
És autor dels volums Catalunya a judici (2008) i Dret a decidir. 
Estació concert (2010). 
Entrevistat el dia 29/12/2014. 

9) Xavier Bernadí i Gil 
Jurista, llicenciat en Dret, doctor en Dret, professor associat de 
Dret Administratiu, funcionari de carrera del cos superior 
d’Administració de la Generalitat (1991-1996), secretari general 
de la Comissió Mixta de Transferències (2008-2011) i director 
de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals (2013-
present). En qualitat d’assessor extern del Govern i 
l’Administració de la Generalitat en l’àmbit del 
desenvolupament de l’Estatut i la reforma estatutària, participa 
en el procés de reforma de l’EAC 2006. 
Entrevistat el dia 01/02/2015 

10) Carles Viver i Pi-Sunyer 
Jurista, llicenciat en Dret, doctor en Dret, catedràtic de Dret 
Constitucional, magistrat i president del Tribunal Constitucional 
d’Andorra (2006-2014),magistrat i vicepresident del Tribunal 
Constitucional d’Espanya (1992-2001), director de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics (2004–present] i Comissionat per a la 
Transició Nacional (2015–present). En qualitat de director de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics, assessora tècnicament el 
Govern en la redacció durant el procés de reforma de l’EAC 
2006. 
És autor de nombroses publicacions i articles acadèmics sobre 
l’EAC 2006 i la STC 31/2010 a, entre d’altres, Activitat 
Parlamentària, Revista catalana de dret públic, Revista 
española de derecho constitucional o Revista d’estudis 
autonòmics i federals. 
Entrevistat el dia 03/03/2015. 
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7.4.1.6. Segments repetits 
El cinquè tret integrat en l’anàlisi de les formes específiques són els 
segments repetits (SR), o poliformes repetides (segons Lebart, i 
Salem (1994:316)). 

Definim aquest concepte com la “poliforma de freqüència superior 
o igual a 2 en un corpus determinat” (Salem, Cabré, i Romeu 
1990:35); és a dir, són aquelles seqüències textuals repetides com a 
mínim dues vegades. Formen part de la categoria segment, entès 
com la “suite d’occurrences consécutives dans le corpus et non 
séparées par un séparateur de séquence” (Lebart, i Salem 1994:316). 

Segons llur classificació (ibid. 62-63), els SR poden ser: 
• segments contraints: un subsegment ho és si, situat en un altre 

segment S de longitud superior, totes les seves ocurrències 
corresponen al mateix segment. 
Exemple: lleialtat institucional (documentat 14 vegades) 

• segments libres: un segment té múltiples expansions diferents, 
que no han de ser necessàriament recurrents. 
Exemple: el segment repetit la normativa (62 ocurrències) té les 
expansions següents possibles: 
la normativa aplicable (documentat 5 vegades) 
la normativa bàsica (documentat 5 vegades) 
la normativa de (documentat 21 vegades) 
la normativa de l’ (documentat 12 vegades) 
la normativa de la Unió Europea (documentat 6 vegades) 
la normativa estatal (documentat 8 vegades) 

A diferència d’aquests exemples, en alguns casos els SR poden ser 
seqüències textuals incompletes, que no tenen significat per si soles, 
com els segments representants en, majoritàriament llur activitat o 
establiment de les). En aquest treball, analitzem els segments 
textuals complets, és a dir, que poden funcionar autònomament, que 
estan ben construïts sintàcticament i que tenen significat 
individualment (com lleialtat institucional o la normativa aplicable, 
però no la normativa de l’). 
Aquesta anàlisi lexicomètrica té com a objectiu detectar en un 
corpus les unitats que són sintagmes autònoms: 

Le repérage des segments les plus répétés dans un corpus de textes, en 
plus de l’éclairage quantitatif qu’il apporte sur ces problèmes, permet de 
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mettre en évidence des unités qui constituent souvent des syntagmes 
autonomes. 

(Lebart, i Salem 1994:61) 
Per obtenir el llistat de segments repetits cal executar, a Lexico3, 
l’anàlisi SR: 

 
Imatge 8. Anàlisi dels segments repetits (Lexico3) 

Lexico3 també determina l’índex d’especificitat dels segments 
repetits a cadascuna de les parts del corpus. Així doncs, analitzarem 
els que presentin especial interès quant al seu nivell d’especificitat. 

 

7.4.1.7. Coocurrències 
Una altra de les proves dels estudis lexicomètrics de corpus com el 
nostre és l’anàlisi de les coocurrències.  
Com ha succeït amb altres nocions bàsiques d’aquest treball, les 
definicions de coocurrència són nombroses, en funció de cada 
escola161. En aquest treball partim de la definició de Martinez: 

La cooccurrence est une combinaison lexicale qui n’est pas orientée, qui 
associe des éléments dont le nombre pas limité à deux, qui ne sont pas 
obligatoirement contigus et qui n’entretiennent pas nécessairement une 
relation d’ordre sémantique ou syntaxique. 

(Martinez 2003:123) 

                                                
161 Per a més informació quant a les múltiples definicions de coocurrència, 
consulteu Martinez (2003:118-125) o Amstuz, i Gambette (2010:227-228). 



 

 228 

La coocurrència és la presència simultània, però no necessàriament 
contigua, en un fragment textual (frase, paràgraf, voltants d’una 
ocurrència, etc.) de les ocurrències de dues formes determinades 
(segons Zimina-Poirot 2004:77). 
Seguint la metodologia habitual de les exploracions lexicomètriques 
(com Margérard 2006 o Arnold 2008, entre molts altres) i els 
consells de la Dra. Carmen Pineira-Tresmontant, hem dut a terme 
una anàlisi complementària de les coocurrències amb Coocs162, 
l’eina lexicomètrica (que ja hem presentat a l’apartat 7.2.2) amb una 
metodologia que es proposa “représenter les configurations liées 
aux thèmes enfouis sous la surface textuelle” (Martinez 2003:322).  

A l’hora d’interpretar les dades, cal tenir present que, segons Magri-
Mourgues, s’ha d’anar més enllà de la superfície textual: 

La problématique de l’interprétation est de pouvoir passer du niveau 
lexical au niveau sémantique. Les cooccurrences doivent être 
interprétées comme des corrélats sémantiques pour pouvoir «être 
considérées comme des lexicalisations partielles d’un thème» (F. 
Rastier, 2001). Avec les fonctions des associations privilégiées et des 
corrélats lexicaux, on considère les mots dans leur environnement 
immédiat, sans tenir compte de la partition en textes. 

(Magri-Mourgues 2008:757) 

Segons aquest investigador, Coocs permet “une étude complète et 
détaillée des phénomènes d’attraction et de répulsion qui s’opèrent 
en contexte autour d’un pôle donné” (Martinez 2008:800). Malgrat 
que altres eines també ens permeten d’analitzar les coocurrències 
(com Hyperbase), ens interessa aquesta perquè “elle détecte tant les 
formes sur-employées dans l’environnement contextuel d’un pôle 
que celles qui y sont sous-employées” (Martinez 2008:804). 
La metodologia implica, per tant, que també processa les dades per 
assignar a cadascuna d’elles un índex d’especificitat, com Lexico3: 

Le calcul des cooccurrences spécifiques […] livre un ensemble de 
cooccurrents positifs et négatifs à indices très élevés tant dans la phrase 
que dans le paragraphe. En comparant les indices dans chaque unité 
contextuelle on repère des formes avec des écarts importants, positifs 
pour les uns, négatifs pour les autres. 

(Martinez 2008:807) 

                                                
162 A l’apartat 7.2.3 hi ha una presentació detallada d’aquest programa. Alguns 
programes d’anàlisi lexicomètrica, com Le Trameur, l’integren entre les seves 
eines d’anàlisi. 
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Aquest índex d’especificitat serveix per determinar el grau 
d’atracció lèxica de les formes que integren el corpus: 

La méthode des cooccurrences spécifiques mesure les attractions 
lexicales les plus intenses autour d’un pôle donné et livre des résultats 
sous la forme d’une liste hiérarchisée.  

(Zimina-Poirot 2004:182) 

Per tant, ens interessa aquest mètode perquè, a partir de les 
coocurrències podem extrapolar-ne els sistemes semàntics que 
aquestes vehiculen: 

Cette conception toute empirique de la cooccurrence présente l’avantage 
de considérer l’attraction lexicale au sens large en faisant abstraction de 
toute contrainte linguistique et permet de saisir la réalité 
cooccurrentielle de manière exhaustive. On vérifiera à l’issue des 
expériences menées dans quelle mesure les systèmes statistiques 
dégagés par notre application font immédiatement sens car ils coïncident 
avec des systèmes sémantiques.  

(Martinez, Daoust, i Duchastel 2010:1083) 

Entre molts altres, aquesta anàlisi s’ha aplicat a les recerques de 
Scholz, i Angermuller (2013:28) o Stavrou (2013:97). Nosaltres ens 
limitem a analitzar amb Coocs formes interessants des del punt de 
vista de l’AD (com, per exemple, entitats) i llurs coocurrents. 
 
7.4.1.8. Selecció d’unitats i interpretació 
Al projecte de tesi (Morales 2008) vam adoptar una metodologia 
que consistia a estudiar només 100 formes. Tot i donar bons 
resultats, el procés no respectava la tradició lexicomètrica i per a 
aquest estudi, no hem fet seleccions limitades de freqüència. 

Per realitzar-lo, vam aplicar-hi una norma lexicològica que consistia 
a eliminar totes les formes que no eren substantius ni adjectius: 

En el nostre cas, dels llistats obtinguts hem descartat, prenent com a 
referència Luhn (1966:161), articles, conjuncions, preposicions, verbs 
auxiliars i alguns adjectius. Per depurar encara més els resultats, hem 
completat aquest llistat amb els adjectius possessius, demostratius i 
indefinits (Demonet et al. 1975:93-94) que altres autors proposen. 
També hem descartat verbs (siguin principals o auxiliars), adverbis i 
determinants. 

(Morales 2008:47) 

Després d’establir la norma lexicològica, com en el treball dut a 
terme per Arnold (2008:110), es van analitzar les 100 formes més 
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freqüents de categoria substantiva o adjectival de les bases 
estatutàries que havia presentat cada GP. 
En aquest treball ens hem inspirat en la metodologia de treball de 
Maingueneau en què, després d’una anàlisi paradigmàtica de les 
dades (observacions lexicomètriques generals), les formes més 
significatives s’analitzen en context (Maingueneau 1976:25-36). 
Puntualment sí que analitzem en profunditat un grup de formes amb 
característiques comunes. En aquests casos, l’anàlisi es basa en els 
llistats complets de formes compilats en els annexos corresponents. 

Seria l’exemple de la forma nació, de la qual s’han analitzat els 
contextos d’ús, els sintagmes en què s’ha documentat, així com la 
resta de formes relatives a aquesta família lèxica documentades al 
corpus (nacions, nacional, nacionals, nacionalitat i nacionalitats). 

La gran diferència quant a la nostra recerca anterior rau en el fet que 
no partim d’una norma lexicològica prèvia, perquè la lexicometria 
parteix de la llei binomial més adequada a cada corpus: 

Els mètodes de la lexicometria estan fundats majoritàriament en la llei 
binomial i utilitzen les aproximacions millor ajustades a cada corpus 
particular. 

(Grasset 2011:256) 

Moltes recerques actuals de discurs polític, com la de Pairet (2010), 
continuen aplicant-hi una norma lexicològica per eliminar-ne les 
paraules funcionals: aquesta autora, per exemple, n’extreu els 
“mots-outils articles, auxiliaires, pronoms” (Pairet 2010:458). 

Tanmateix, una exploració prèvia dels resultats ens ha permès 
contrastar el fet que algunes formes funcionals (com tot, que 
analitzem detalladament a l’apartat 8.6.3.2) tenen un rol essencial 
en el procés de reforma estatutària que estem estudiant. 

Això fa que s’analitzin totes les dades estadísticament. I, a mesura 
que l’investigador va esgranant tant les formes com les freqüències  
(absoluta i relativa) i, sobretot, l’índex d’especificitat, s’hi van 
identificant els casos d’estudi més pertinents. 

Tot i ser una mostra reduïda, creiem que aquesta caracterització ens 
ajuda a extreure algunes tendències generals sobre l’ús que els 
diferents grups fan del vocabulari –les quals s’hauran de validar 
amb estudis més amplis– i, a partir de l’estudi en detall dels 
contextos, veure en quin grau difereixen aquests usos quan es 
consideren en context. Aquest seria el cas de la forma termes, que 
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es documenta sobretot a en els termes establerts per la llei o en els 
termes que estableix la llei i que, segons aquesta exploració 
lexicomètrica, se n’incrementen les ocurrències durant la darrera 
fase per limitar l’autogovern. 
Així mateix, ens permet caracteritzar lingüísticament les versions 
dels diferents GP i els textos que es van consensuar en seu 
parlamentària (en Comissió o al Ple) i, per últim, ens ha de servir 
per observar-hi quins són els temes prioritaris de cadascun. 
L’estudi, a més, ens ha de descobrir les temàtiques més polèmiques 
durant les diferents etapes de tramitació parlamentària, atesa la seva 
aparició/desaparició durant el procés de reforma de l’EAC. 

En el projecte de tesi es va fer un primer estudi contrastiu sobre com 
els diferents grups parlamentaris empraven, d’una banda, les formes 
català, espanyol i europeu, i, de l’altra, les formes relatives als 
diferents nivells d’organització territorial local, municipal, regional, 
nacional i estatal. 
Atès que la metodologia lexicomètrica no preveu un guió tancat 
previ (Bolasco 1999:20-21), l’anàlisi lexicomètrica parteix d’una 
selecció basada en l’interès lingüístic, jurídic i polític de les formes. 

Sí hem d’esmentar, però, que quant a la caracterització del bloc 
central de l’anàlisi (l’anàlisi d’especificitats), les unitats sí se 
seleccionen en base a criteris estadístics (apartat 8.6). 
 

7.5. Interpretació dels resultats 
Un cop estudiats els llistats de formes obtinguts de les diferents 
fases d’anàlisi, ens hem proposat interpretar lingüísticament (i, molt 
puntualment, des de la perspectiva de les ciències polítiques i 
jurídiques) els resultats observats per veure entre quines parts es 
produeixen variacions i, sobretot, explicar el perquè de les esmenes 
legislatives observades. Aquest procés forma part de la fase 
d’anàlisi qualitativa: s’interpreten les dades lingüístiques no en base 
a suposicions nostres sinó partint dels detalls del procés 
documentats a la bibliografia i a les entrevistes. 
Per fer-ho, partim sobretot dels recursos bibliogràfics específics 
següents, que permeten una interpretació qualitativa de les tries 
lèxiques: 
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• els llibres sobre el procés de reforma de l’EAC 2006 publicats 
per diputats que hi participen (Bosch 2010; Ridao 2006; 
Sánchez Llibre 2006; Santos, Bonet, i Fuentes 2006; Homs 
2008); 

• els dictàmens del Consell Consultiu, i les esmenes i vots  
particulars dels GP durant el procés de reforma de l’EAC; 

• els manuals Dret públic de Catalunya (Barceló, i Vintró 2011) i 
Curs de dret públic de Catalunya (Ridao 2012), que contenen 
els grans eixos del sistema polític i institucional de Catalunya a 
partir del marc constitucional i estatutari vigent (amb els canvis 
operats per la STC 31/2010); 

• el text complet de la Sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional; 

• els monogràfics especials de les revistes Activitat Parlamentària 
(RAP), Revista d’Estudis Autonòmics i Federals (RAEF) i 
Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) en què experts, 
juristes i diputats analitzen l’impacte de la STC 31/2010; 

• les entrevistes realitzades a diputats, lletrats i lingüistes. 
Aquesta fase és potser la més delicada de tota la recerca. Cal tenir 
en compte el fet que les observacions derivades poden tenir, segons 
Wilson, implicacions polítiques: 

The descriptive and, indeed, manipulative element in analyses 
concerned with the way in which representation may become 
systemically structured for specific effect is not in doubt. The derived 
implications may sometimes, however, be more political than analytical. 

(Wilson 2001:406) 

Aquest autor ens adverteix del paper que ha d’adoptar el lingüista, 
que no ha de fer anàlisi política i obviar-ne la lingüística: 

The essential issue in political discourse is, as we have noted, the 
balance between linguistic analysis and political analysis, and we have 
perhaps emphasized the former in this chapter as opposed to the latter, 
since, in general, this is what distinguishes political discourse analysis 
from political research as found, say, in political science. 

(ibid. 411) 

Una anàlisi qualitativa permet justificar els canvis que s’han produït 
en les diferents fases de la tramitació; és a dir, ens permet no només 
constatar, sinó també explicar en profunditat els canvis produïts a 
nivell lingüístic durant el procés de reforma de l’EAC. 
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7.6. Validació estadística dels resultats 
Un dels requisits de la lexicometria com a metodologia de treball és  
que els resultats s’han d’avaluar amb alguna prova estadística. 
Aquest pas, previ a la interpretació final dels resultats, és 
especialment enriquidor perquè permet contrastar les dades del 
corpus amb allò que s’espera segons un model teòric estadístic. 
Muller la considera una part cabdal: 

Ce qui nous annonce une des opérations fondamentales de la statistique, 
qui est la comparaison entre un modèle théorique et une réalité 
observée, aboutissant à la mesure et à l’interprétation de l’écart qui 
existe entre l’un et l’autre. 

(Muller 1973:32) 

Segons Lebart, i Salem (1994), sempre es necessita el chiffreur (la 
persona amb coneixements en aquesta disciplina) per obtenir el 
màxim d’informació a partir d’un corpus tan reduït com el nostre: 

 
A la médiation de l’enquêteur s’ajoute celle du chiffreur, qui doit arbitrer, 
interpréter, et qui introduit nécessairement une “équation personnelle”: il 
doit en effet prendre des décision parfois difficiles et contestables par le 
spécialiste. 

(Lebart, i Salem 1994:29) 

Per aplicar aquestes proves estadístiques hem partit de l’experiència 
i dels consells de la doctora en estadística Arjuna Tuzzi, 
investigadora i professora associada d’estadística aplicada a les 
ciències socials a la universitat de Pàdua (Itàlia). 
Malgrat que hem insistit en la importància d’aquest punt de partida 
quantitatiu, partim de la base que la freqüència no és l’únic 
paràmetre que ens permet estudiar exhaustivament l’EAC si 
n’observem només les freqüències i els índexs d’especificitat: 
 

Si la fréquence est bien un élément fondamental de la matérialité d’un texte, 
elle n’en représente cependant qu’un aspect. Se limiter aux fréquences pour 
étudier un texte, c’est négliger le fait essentiel que ses éléments 
s’enchaînent dans un certain ordre. 

(Lafon 1984:88) 

Precisament per aquest motiu hem estudiat el vocabulari del procés 
de reforma de l’EAC: n’hem analitzat les ocurrències quan escau i 
hem validat els resultats estadísticament.  
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En aquest marc metodològic no es prenen punts de referència 
exògens, és a dir, forans al text, sinó que la referència és el corpus i 
les seves parts i, a partir d’aquí, se n’interpreten les dades. S’han dut 
a terme les proves estadístiques dels apartats 8.3.3 i 8.3.4 que 
permeten observar gràficament els graus d’aproximació entre les 
diferents parts del corpus. 
La validació estadística dels resultats resulta necessària perquè ens 
permet tenir un retrat objectiu de les dades, sense que hi 
intervinguin biaixos ideològics. Per això, cal que romanguem en 
l’òptica del lingüista, i no en la del sociòleg, ni en la del politòleg ni 
en la del legislador. 

D’aquesta manera ens assegurem que les observacions i les 
tendències identificades tenen un pes estadístic prou consistent com 
per poder-ne extreure conclusions generals sobre el vocabulari  i 
usos lèxics del procés de reforma de l’EAC 2006. 

 

7.7. Comentaris finals 
Hem de destacar abans de cloure aquest capítol que aquesta tesi 
sistematitza un mètode lexicomètric d’anàlisi de sèries textuals 
cronològiques legislatives com la nostra. 

D’una banda, destaca especialment haver inclòs l’anàlisi de la 
riquesa lèxica, feta a partir d’una tècnica que té en compte les 
dimensions diferents de les subparts. Així mateix, l’estudi de la 
distància lèxica i de les freqüències altes i mitjanes ens permeten 
obtenir una panoràmica més àmplia del nostre corpus. 
De l’altra, cal afegir que l’estudi qualitatiu de les formes amb un 
índex d’especificitat significatiu estadísticament (d’acord amb els 
llindars que hem establert a l’apartat 7.4.1.5), també és una 
aportació metodològica d’aquesta recerca. 
Cal concloure afirmant que la combinació d’aquestes tres vies per 
estudiar el corpus, juntament amb la caracterització lexicomètrica 
general, retrata globalment el procés de reforma de l’EAC 2006. 
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Metodologia de treball 
 
 

 
Imatge 9. Metodologia de treball de la tesi
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Each word, indeed each letter, of the Torah is 
said to possess seventy layers of meaning  

(Michael Billig) 
 
Laws, like sausages, cease to inspire respect in 
proportion as we know how they are made. 

(John Godfrey Saxe) 
 
 

8. Anàlisi lingüística i exploració lexicomètrica  
El nostre corpus d’anàlisi està format per dos blocs, com ja indicat a 
l’inici. El primer, integrat per les quatre bases que CiU, ERC, ICV-
EUiA i PSC-CpC presenten individualment; el segon, en què hi ha 
les tres versions consensuades en seu parlamentària (a la Comissió, 
al Ple del Parlament i al Ple de les Corts Generals). Però la 
naturalesa i la tipologia textual dels documents que conformen 
aquests dos blocs varia força. 
D’una banda, les bases estatutàries dels GP són textos de caire més 
polític, presenten un alt grau de lèxic compartit (com es va 
concloure a Morales (2008)) i són força desiguals entre ells (quant a 
mida i estil de redacció). 
De l’altra, les versions estatutàries del bloc 2 són textos consensuats 
en seu parlamentària, amb uns trets pragmaticolingüístics 
equivalents i més controlats. 

Per aquest motiu, el corpus s’analitza, en els termes que permet la 
metodologia lexicomètrica, per blocs. Analitzem aquests dos blocs 
contrastivament o, en alguns apartats (com el 8.5.5 o el 8.6.2), ens 
centrem a analitzar exclusivament el segon bloc. 

En aquest capítol, es fa una descripció lingüística inicial dels 
documents de cada bloc. A continuació, s’estudia com ha 
evolucionat l’estructura macrotextual de l’EAC 2006 (preàmbul, 
articulat i part final) durant les diferents fases d’aprovació del. En 
tercer lloc, s’analitzen els trets generals lexicomètrics del corpus: 
se’n fa una descripció lexicomètrica, se n’estudia l’estructura lèxica, 
la riquesa lèxica, la distància lèxica, les altes freqüències i, 
finalment, se’n presenta l’anàlisi factorial de correspondències. 
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Posteriorment, s’analitza d’una forma general el vocabulari de base 
del corpus, des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu. Després, 
es fa una anàlisi dels hàpax del corpus agrupats per blocs de 
documents i es contrasten. 
Finalment s’analitzen, a l’apartat 8.6 les especificitats –positives i 
negatives–, també per blocs. Aquesta és la part més innovadora de 
l’estudi. Hem estudiat qualitativament i detallada formes que al 
corpus presenten un índex especificitat superior/inferior a E–
02/E+02 i una freqüència absoluta superior a 3.  

Aquest estudi detallat aporta una innovació metodològica que, 
complementada amb la resta d’estudis de la tesi, permeten descriure 
sistemàticament el lèxic del procés de reforma de l’EAC 2006. A 
partir de l’anàlisi microtextual de les formes infrautilitzades i 
sobreutilitzades estadísticament, detectem els canvis que es van 
produir al llarg de la tramitació parlamentària. I ens aturem a 
analitzar-los acuradament per explicar les motivacions d’aquelles 
esmenes a partir de la bibliografia i de les entrevistes realitzades. 

 
8.1. Descripció genèrica dels subcorpus 
Durant aquesta primera anàlisi contrastem estructuralment les bases 
del bloc 1163 i del bloc 2. 

8.1.1. Bloc 1: bases estatutàries 
La base de CiU, del dia 06/04/2003, està estructurada en títols i 
bases, a les quals precedeix una part híbrida entre el preàmbul i el 
títol preliminar de qualsevol llei. Això explica la diferència quant a 
la mida d’aquesta si es compara amb la resta de preàmbuls: amb 
3.817 ocurrències, és la part expositiva més extensa de totes. 

CiU designa com a ponents Ramon Camp, Núria de Gispert, 
Francesc Homs, i Artur Mas: 

Des de CiU s’havia elaborat detalladament un primer esborrany de la 
proposta. En van ser els responsables Ramon Camp, Núria de Gispert i 
jo mateix. Però la feina dels qui després vam ser l’equip negociador de 

                                                
163 Hem vist que el procés de reforma de l’EAC 2006 s’inicia amb les bases 
estatutàries d’aquest bloc 1. Aquests textos havien de servir com a punt de partida 
de la reforma estatuària, però al final es desestimen per llur naturalesa més 
política que no pas juridical. 
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CiU no hagués estat possible sense els professors de dret Àlex Bas i 
Antoni Bayona. 

(Homs 2008:68) 

Quant al tràmit a les Corts,  Jaume Bosch defineix ben bé els rols: 
Per part de CiU, el portaveu era Francesc Homs, actual conseller de 
Presidència; també Ramon Camp, avui membre del Consell General del 
Poder Judicial, hi jugava un paper destacat; mentre el primer era qui 
dirigia l’estratègia de la coalició amb uns objectius molt precisos, Camp, 
de tarannà conciliador, ajudava més a buscar el consens. 

(Bosch 2013:18) 

Moltes veus consideren Francesc Homs l’autor de la base de CiU 
des d’un punt de vista polític. Sánchez Llibre assegura que “creu 
que l’Estatut del 30 de setembre el va fer ell i que és el pare de la 
criatura” (Sánchez Llibre 2006:157). Aquest diputat reconeix que 
“en Francesc Homs, conegut amb el nom de batalla de Quico, ha 
estat la persona que ha portat l’estratègia de l’Estatut a Catalunya 
fins al 30 de setembre” (Sánchez Llibre 2006:157). 

Aquest diputat assenyala, tanmateix, un altre nom destacat del grup 
designat per CiU, el diputat Ramon Camp164: 

Junt amb en Ridao, és qui més se sabia l’Estatut de memòria i, més que 
res, quin n’havia estat el procés. Va aportar molta consistència jurídica 
al procés i és qui en va portar la veu cantant tècnica malgrat que, de 
l’estratègia política, se’n va encarregar més en Quico Homs.  

(ibid. 2006:165) 

Cal esmentar el paper més discret, però reservat per als afers més 
importants, de l’actual president de la Generalitat, Artur Mas: 

En la taula negociadora, en Mas no ha estat protagonista, sinó que s’ha 
reservat per a altres decisions d’alt nivell com el Finançament, que es 
negociaven amb en Solbes. L’estratègia d’en Mas, globalment, ha estat 
positiva. 

(ibid. 2006:169-170) 

La part expositiva de la base de CiU s’estructura al voltant dels tres 
epígrafs següents: Una eina al servei de les persones: un projecte 
de país, Una proposta democràtica i constitucional, i Un nou pacte 
per a l’autogovern de Catalunya. CiU presenta l’evolució de 
l’autogovern, del pacte constitucional de 1978 i justifica la 
necessitat que s’iniciï aquesta reforma estatutària. La base conclou 
presentant l’Estatut com un pacte polític amb tres objectius: 

                                                
164 Malgrat els intents, no ha estat possible entrevistar-lo. 
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Un nou pacte polític per l’autogovern de Catalunya, fonamentat en tres 
pilars: el component de pacte que comporta el mateix procés de reforma, 
el reconeixement i l’actualització dels drets històrics i la utilització de 
les vies constitucionals previstes per incrementar la capacitat 
d’autogovern. 

La part següent, l’articulat, està formada per 22 títols i bases 
(16.043 ocurrències), que regulen matèries com el finançament, 
l’administració de la justícia o l’ordenació de l’economia. 
Segons els resultats obtinguts a Morales (2008:66), gran part de les 
formes específiques analitzades tenien relació amb l’establiment 
competencial de l’EAC (capacitat, exclusiva, poder, competència, 
àmbit o matèria…), el llenguatge jurídicoadministratiu (proposta, 
execució, ordenació…) i el reconeixement de l’autogovern de 
Catalunya (nació, autogovern, Estatut…). 
Vernet, i Pla asseguren que és “el més complet i detallat dels 
aportats, tot i que formalment s’intitula bases com els presentats per 
PSC-CpC i ICV-EA, que són molt menys extensos” (2004:148). 

La base que elabora ERC (feta pública el 04/04/2003) consta d’un 
preàmbul, 68 articles (estructurats en títols i capítols), 2 
disposicions transitòries (DT), 1 disposició derogatòria (DD) i 1 
disposició final (DF). Aquesta és la segona més extensa (té 10.620 
ocurrències). 
Al grup d’ERC, els diputats designats a la Ponència del Parlament 
de Catalunya són Joan Ridao, Pilar Dellunde i Teresa Aragonès. 
Quant a l’autoria del text i la negociació, el rol més destacat el té 
Joan Ridao. Segons Jaume Bosch, Ridao “compaginava capacitat de 
direcció política i experiència jurídica sobre l’autogovern” 
(2013:18). A més, Carrillo, López Bofill, i Torres (2006:13), 
consideren que part de la base també es deu a Raimon Escudé, 
coordinador juntament amb Ridao. 
Per últim, a la fase de negociació a Madrid, Ridao compta amb el 
suport de Joan Puigcercós, polític que “ha treballat a fons en tots els 
aspectes de la negociació” (Sánchez Llibre 2006:173). 

El preàmbul té 675 formes i apel·la des d’un començament a la 
sobirania del poble català mitjançant el dret dels pobles a 
l’autodeterminació, als drets històrics i al reconeixement de 
Catalunya com a nació. Rememora les fites d’autogovern ja 
assolides i es proposa modificar i establir amb l’Estat espanyol i la 
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Unió Europea, d’acord amb la voluntat popular democràticament 
expressada, el règim polític de les seves relacions165. 
Els 68 articles de la part normativa regulen, entre altres, l’univers 
simbòlic de Catalunya (bandera, llengua, autoritat lingüística 
comuna a tots els territoris de parla catalana…), els drets dels 
ciutadans, l’exercici del dret a l’autodeterminació, les 
competències, la seguretat pública o la defensa nacional. Aquesta 
part es composa de 9.723 formes. 
Al final hi ha dues DT (una per contribuir al fons de cooperació 
d’àmbit estatal espanyol durant el període de transició nacional i 
una altra per garantir la transferència de serveis i competències), 
una DD (per a l’EAC de 1979) i una DF. En total té 222 
ocurrències. 

Segons l’anàlisi de Morales (2008:69), entre les especificitats 
d’aquest document s’hi recollien formes com espanyol, comunitat, 
territoris, català (i catalana), lliure, defensa o nacional. 
La base d’ICV-EUiA també té un text inicial que fa funció de 
preàmbul i una part expositiva dividida en títols i bases. Té 6.156 
formes i es presenta el 03/04/2003. 

Jaume Bosch, diputat que encapçala els ponents d’ICV-EUiA, 
treballa intensament “amb els companys d’ICV-EA Joan Boada, 
Dolors Comas i Jordi Miralles” (Bosch 2013:18). A la composició 
final també consta la diputada ecosocialista Dolors Comas 
d’Argemir i Cendra. Segons Sánchez Llibre, Bosch “ha estat el 
veritable negociador per ICV-EUiA” (2006:181) a Madrid. 

La part expositiva justifica la necessitat que hi hagi un nou EAC 
perquè s’han fet evidents les potencialitats de les competències de 
la Generalitat, sovint no prou desenvolupades ni utilitzades i pel fet 
que el poble català no ha pogut realitzar plenament les seves 
aspiracions d’autogovern, ni ha vist reconegut de forma clara el 
caràcter plurinacional de l’Estat espanyol. Per això, aquest GP 
proposa el text estatutari com la base d’un pacte federal per obtenir 
més autogovern. En total consta de 604 formes. 

La part dispositiva suma 12 títols i bases, i 5.552 formes. S’hi 
regulen aspectes com l’organització territorial, el finançament, les 
                                                
165 Recordeu que el títol d’aquesta base estatutària és Constitució de l’Estat lliure 
de Catalunya. 
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institucions, la igualtat de gènere, la pau o la llei electoral. En 
alguns casos, tenen subapartats. 
Algunes de les formes específiques d’aquesta base analitzades a 
Morales (2008:71) eren facultats, pluralista, federalisme, dones, 
pau, vida, finançament, igualtat, llengües o socials.  
La darrera base d’aquest bloc 1, la del PSC-CpC –presentada el 
25/03/2003– conté un breu preàmbul (de 239 formes) i un articulat 
estructurat al voltant de 10 bases (amb 2.727 formes) amb alguns 
subapartats. En total consta de 2.966 formes. 

Per últim, quant al PSC-CpC, els membres que designa el partit són 
Lídia Santos, Miquel Iceta, Joan Ferran, i Àlex Masllorens.  

Per part del PSC era Miquel Iceta […] qui marcava l’actuació dels 
socialistes, i Lídia Santos hi aportava els seus coneixements jurídics: cap 
dels dos no defensava, però, exactament les mateixes posicions que els 
president Maragall, presoners dels equilibris interns del PSC i, sobretot, 
dels estirabots del PSOE. 

(Bosch 2013:18) 

Miquel Iceta fa extensiu el grup de redactors a més col·laboradors:  
Lídia Santos ha gaudit del suport d’una jove jurista d’excel·lent 
formació acadèmica, Laia Bonet, […] i també del consell de molts 
experts d’adscripció socialista i progressista, d’entre els que vull 
mencionar expressament Eliseo Aja, Isidre Molas i José Antonio 
González Casanova […] dels altres membres de la Ponència, Alex 
Masllorens i Joan Ferran […]. Destaca la feina feta pel jove economista 
David Fuentes de los Santos, autor de l’apartat dedicat al finançament. 

(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:12) 

Al preàmbul dels socialistes s’afirma el dret a l’autogovern dels 
ciutadans de Catalunya, que els confereix una voluntat nacional 
expressada repetidament a través de la seva història i expressen la 
voluntat de renovar el pacte que funda el seu autogovern. 
A la part dispositiva es recullen epígrafs com disposicions generals, 
drets llibertats i compromís social, institucions, participació 
ciutadana, competències, organització territorial, relacions 
exteriors o finançament. 
Algunes de les formes analitzades a Morales (2008:71) especifiques 
de la base de PSC-CpC eren interessos, proximitat o protecció. 
A la taula que incloem a continuació, es detalla el nombre de formes 
de cadascuna de les bases estatutàries: 
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 CiU ERC ICV-EUiA PSC-CpC 
Part expositiva (preàmbul) 3.818 675 604 239 
Part dispositiva (articulat) 16.043 9.723 5.552 2.727 
Part final (disposicions)  222   
 19.861 10620 6156 2966 

Taula 21. Ocurrències de les bases estatutàries (dividides per parts) 

En relació amb l’estructura prototípica de les lleis (apartat 6.2.5), la 
base que més s’hi apropa és la d’Esquerra. Això es deu al fet que el 
membre d’aquest partit que va treballar més a la Ponència és Joan 
Ridao, un expert en dret constitucional que, per tant, va elaborar-la 
adequant-la a l’estructura prototípica dels textos estatutaris. 

La de CiU, com la d’ERC, també presenta unes característiques 
força similars a les versions consensuades, malgrat que no inclou 
les disposicions de la part final (habituals en lleis com aquesta). Tot 
i això, és la proposta més desenvolupada i extensa i, per tant, la que 
regula més àmbits estatutaris. Destacats juristes i acadèmics van 
valorar-la molt positivament: 

Aquest primer esborrany, i abans de fer-se públic, es va distribuir entre 
una trentena d’experts del món acadèmic i juristes de reconegut prestigi. 
Tots ells van coincidir a valorar que era una proposta solvent i sòlida 
des del punt de vista tècnic. Però el més destacable era, responent a una 
demanda explícita de CiU, que tots van coincidir en la constitucionalitat 
i la viabilitat jurídica del text tramès. 

(Homs 2008:68) 

Les d’ICV-EUiA i, sobretot, PSC-CpC, són textos amb estructures 
protonormatives, però que beuen eminentment del llenguatge 
polític. Amb respectivament 12 i 10 grans apartats, semblen més 
aviat argumentaris de partits polítics que no pas bases estatutàries. 

 

8.1.2. Bloc 2: versions consensuades 
Després d’haver presentat les bases estatutàries que elabora cada 
GP, en aquest segon apartat es descriuen estructuralment els tres 
documents d’aquest bloc 2 del nostre corpus. 

• Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
elaborada per una ponència del conjunt dels grups 
parlamentaris 



 

 243 

Aquest és el primer text del bloc de textos consensuats del 
nostre corpus, el qual s’admet a tràmit a la Mesa del Parlament 
el dia 8 de juliol de 2005166. El títol d’aquest document és 
Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
Segons l’anàlisi lexicomètrica duta a terme, aquest text conté 
39.817 ocurrències. A l’anàlisi ens hi referim com a versió de la 
Ponència i a les taules amb la marca 001_PON. 

• Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
Aquest és el segon text del bloc de textos consensuats, el qual 
s’aprova al Ple del Parlament el 30 de setembre de 2005. El seu 
títol és Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 

Segons l’anàlisi lexicomètrica duta a terme, conté 44.251 
ocurrències. A l’anàlisi ens hi referim com a versió del 
Parlament de Catalunya i a les taules amb la marca 002_PC. 

• Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
Aquest és el tercer text del bloc 2, el qual s’aprova al Ple del 
Parlament. El títol seu és Proposta de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. 
Segons l’anàlisi lexicomètrica duta a terme, aquest text conté 
40.006 ocurrències. A l’anàlisi ens hi referim com a versió de 
les Corts i a les taules amb la marca 003_CG. 
 

8.2. Descripció estructural de l’EAC 2006 (bloc 2) 
En aquest apartat s’estudia com evoluciona el procés de redacció de 
les tres versions consensuades. En primer lloc, exposem les 
esmenes que els diferents GP presenten i a continuació detallem 
com canvia estructuralment el text consensuat (taula 26). 
La proposta de la Ponència es presenta el 8 de juliol de 2005. 
Aleshores, s’obre el període d’esmenes perquè els diputats proposin 
els canvis pertinents en el Ple del Parlament. El 2 d’agost de 2005 
(segons publica el DOGC del 8 d’agost), tots els grups 

                                                
166 Per veure la composició de la comissió i les reunions que va haver-hi, 
consulteu l’apartat 3.6 d’aquesta tesi. 
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parlamentaris sol·liciten al Consell Consultiu el dictamen sobre la 
proposta de reforma de l’EAC. 
Durant aquest període, s’hi van presentar un total de 628 
esmenes167, que es distribueixen de la manera següent: 
Tipus d’esmena CiU ERC ICV-EA ICVE–RC* PSC-CpC PPC  
A tot l’articulat    1   1 
D’addició 63 22 13 3 21 24 146 
D’addició d’un nou apartat 1      1 
De modificació 49 19 9 6 54 115 252 
De modificació de tot l’article  1 1   2 4 
De modificació i supressió 3      3 
De rebuig a la totalitat      1 1 
De supressió 36 1 6 1 16 160 220 
 152 43 29 11 91 302  

Taula 22. Esmenes presentades pels GP (tramitació al Parlament) 

Aquesta taula mostra que quant a tipologia d’esmena, predominen 
les de modificació (252), supressió (220) i d’addició (146). De la 
resta, n’hi ha poques: 1 a tot l’articulat, 1 d’addició d’un nou 
apartat, 1 de rebuig a la totalitat, 3 de modificació i supressió, i 4 de 
modificació de tot l’article. 
Els totals demostren que la majoria d’esmenes són del Partit 
Popular de Catalunya (el segon és CiU). Aquest GP presenta 302 
esmenes: 24 són d’addició, 115 de modificació, 2 de modificació de 
tot l’article, 1 de rebuig a la totalitat i 160 de supressió. Això 
s’explica pel fet que el PPC s’oposava a la reforma estatutària (com 
ja hem afirmat a l’apartat 3.5), així que va intentar desvirtuar-ne el 
contingut via esmena. 

CiU, segons hem observat, empra una estratègia similar però més 
continguda. És el segon grup que elabora més esmenes: 152. Tot i 
així, en presenta la meitat de les que presenta el PPC. Són: 63 
d’addició, 1 d’addició d’un nou apartat, 49 de modificació, 3 de 
modificació i supressió, i 36 de supressió. 
Ambdós GP es proposen modificar significativament l’EAC. 
Tanmateix, la majoria d’aquestes esmenes no s’incorporen, atesa la 
situació en minoria parlamentària dels GP que les proposen. 

                                                
167 Tot i que al BOPC del 28/07/05 hi ha 693 esmenes numerades, hi ha salts en la 
numeració. 
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Hem de recordar que la resta de GP del Parlament (ERC, ICV-
EUiA i PSC-CpC) formaven aleshores l’anomenat tripartit. 
Proposen 174 esmenes (respectivament 43, 29 –ERC i ICV-EUiA 
de manera conjunta en presenten 11– i 91) que són d’addició (59) i 
modificació (88) i, en menor grau, de supressió (24). 

Així doncs, en aquesta primera tramitació, els socis de govern 
proposen 174 esmenes al text estatutari de les quals s’aprova una 
gran quantitat, mentre que l’oposició (CiU i PPC) en trameten 
moltes més, que no s’aproven. Amb esmenes incorporades, el 30 de 
setembre de 2005 s’aprova la norma consensuada al Parlament. 
El 5 d’octubre de 2005, el text estatutari entra al registre del 
Congrés dels Diputats, i el 3 de novembre s’accepta a tràmit 
mitjançant votació parlamentària (197 vots a favor, 146 en contra –
del PP– i 1 abstenció). Durant els mesos de novembre i desembre de 
2005, els partits poden presentar esmenes al Congrés dels Diputats. 

Segons el registre que consta al lloc web del Congrés, en aquesta 
fase se’n presenten 94168: 
Tipus d’esmena GP Mx GP Soc GP ICV-ICV-EUiA GP Pop  
A tot l’articulat      
D’addició 2  1 1 4 
D’addició d’un nou apartat      
De modificació 1 1  28 30 
De modificació de tot l’article      
De modificació i supressió      
De rebuig a la totalitat      
De supressió    45 45 
Escrit d’esmenes  15    
 3 16 1 74 94 

Taula 23. Esmenes presentades (tramitació al Congrés dels Diputats) 

El GP del Partit Popular és el que formula més esmenes. En proposa 
74, de les quals 1 d’addició, 28 de modificació i 45 de supressió. 
Com que no té majoria al Congrés, no s’incorporen. 
El diputat José Antonio Labordeta, del GP Mixt, en presenta 2 
d’addició i 1 de modificació. El GP Verd presenta 1 d’addició i el 
GP Socialista presenta 1 de modificació i 15 escrits d’esmenes. La 
majoria de GP quasi no en presenta. 

                                                
168 El GP Socialista presenta 15 escrits d’esmenes (escrito de enmiendas) que 
inclouen nombroses modificacions, addicions i supressions alhora. 
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És important recordar que en aquell període s’arriba a l’etapa 
culminant del pacte entre CDC (UDC no en sabia res) i el PSOE. 
Sánchez Llibre ho relata d’aquesta manera: 

Després de gairebé sis hores reunits, en Zapatero i en Mas arriben a un 
principi d’acord […] que té a veure amb els principis rectors del 
finançament i en la definició de Catalunya com a nació. 

(Sánchez Llibre 2006:114) 

Així doncs, quan es constitueix la Ponència al Congrés el dia 6 de 
febrer de 2006, i s’aprova el 24 de febrer, Mas i Zapatero ja han 
negociat fora del Ple les esmenes que s’hi incorporen posteriorment. 
En algun cas concret, el PSOE es fa seves o adapta algunes de les 
esmenes de l’altre GP per presentar-les com a pròpies. 

La Comissió Constitucional del Congrés, encarregada d’aprovar 
lleis orgàniques com l’EAC, ratifica els acords entre PSOE i CiU. 

A la versió del Congrés del 30 de març, segons l’Informe de la 
Ponència, es produeixen 107 canvis, tots ells presentats pel GP 
Socialista: 50 són esmenes (d’addició, modificació o supressió) i 57 
són esmenes transaccionals. Totes són aprovades. 
La fase següent és el tràmit al Senat, on el text estatutari consensuat 
passa per la Comissió General de les CA. 
Al Senat es proposen un total de 141 esmenes: 
Tipus d’esmena GP 

Mx 
GP Catalán  

en el Senado 
GP ECP  

(Entesa de Progrés) 
GP 

Pop 
  

A tot l’articulat       
D’addició 6 2 11 1  20 
D’addició d’un nou apartat       
De modificació 1  40 27  68 
De modificació de tot 
l’article 

      

De modificació i supressió       
De rebuig a la totalitat       
De supressió 2  5 45  52 
De substitució 1     1 
Escrit d’esmenes       
 10 2 56 73   

Taula 24. Esmenes presentades (tramitació al Senat) 

De nou, el GP Popular és qui presenta més esmenes (73): 1 
d’addició, 27 de modificació i 45 de supressió. El grup de l’Entesa 
Catalana de Progrés en presenta 56, de les quals 11 d’addició, 40 de 
modificació i 5 de supressió. Per últim, el GP Català al Senat en 
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presenta 2 (d’addició) i José María Mur Bernad del GP Mixt, 10 (6 
d’addició, 1 de modificació, 2 de supressió i 1 de substitució). 
El 28 d’abril, la Ponència fa públic un informe que assenyala les 
esmenes acceptades i rebutjades: 

Por mayoría de ambas Ponencias se rechaza la propuesta de veto 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la Propuesta de 
reforma. 
Por mayoría de ambas Ponencias se rechazan todas las enmiendas 
presentadas por el Sr. Mur Bernad (GPMX) y todas las enmiendas 
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la Propuesta de 
reforma. 
Las enmiendas 141 y 142 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado 
de Convergència i Unió, así como los puntos 5, 6, 7 y 8 de la enmienda 
104 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, la enmienda 
105 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y los puntos 
1.a) y 1.b) de la enmienda 133 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana 
de Progrés fueron rechazadas por la mayoría de la Ponencia de la 
Comisión General de las Comunidades Autónomas y obtuvieron la 
mayoría de la Ponencia de la Delegación del Parlamento de Cataluña. 
Por este motivo, figuran en el Anexo II correspondiente a los «textos 
discordantes». 
Los restantes puntos de las enmiendas 104 y 133 del Grupo 
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como todas las demás 
enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, fueron 
rechazados por mayoría de ambas Ponencias. 
Con excepción de los tres textos discordantes mencionados, se acuerda 
por mayoría de ambas Ponencias elevar como texto acordado a la 
Comisión, el texto remitido por el Congreso de los Diputados, que 
figura como Anexo I. 
Finalmente, los Grupos Parlamentarios Mixto y Popular hacen constar 
expresamente su propósito de defender en Comisión como votos 
particulares la totalidad de sus enmiendas. Otro tanto hace el Grupo 
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés respecto de todas sus 
enmiendas, con excepción de la enmienda 105, que da lugar a un texto 
discordante y de las partes de las enmiendas 104 y 133 que dan lugar a 
sendos textos discordantes. 

(BOCG-S 2006:154) 

Es rebutgen totes les esmenes presentades al Senat. Per tant, el text 
que s’aprova al Senat el dia 10 de maig de 2006 és el mateix que 
s’aprova al Congrés dels Diputats, segons Díaz (2006). 
Les tres versions resultants, si se segmenten per parts, presenten la 
distribució de formes següent: 

 001_PON 002_PC 003_CG 
Part expositiva (preàmbul)  1.107 672 
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Part dispositiva (articulat) 37.968 40.795 38.532 
Part final (disposicions) 1.848 2.350 1.802 

 39.816 44.252 40.006 

Taula 25. Ocurrències dels textos consensuats (dividits per parts) 

Aquestes dades ens permeten constatar que: 
• el text de la Ponència no inclou cap preàmbul169; quant al de la 

versió del Parlament, el text pateix una retallada significativa 
(435 ocurrències menys) durant la tramitació a les Corts; 

• la part dispositiva, com és de suposar (atès que és una norma 
jurídica), és la més gran del text estatutari; entre la primera 
versió i la segona es produeix un increment de 2.827 paraules i, 
durant la darrera fase, se n’eliminen 3.263 ocurrències; 

• la part final és la que en termes relatius i absoluts presenta una 
variació menor; entre la versió de la Ponència i la que s’aprova a 
la cambra catalana, hi ha un increment de 502 paraules; durant 
la fase final del procés, la part final es redueix en 548 formes. 

 
8.2.1. Part expositiva (preàmbul) 
Al sistema jurídic espanyol, el preàmbul “no té valor normatiu, per 
la qual cosa el legislador ho aprofita de vegades per introduir-hi 
aspectes que hauria volgut legislar, però que no ha pogut fer-ho per 
raons diverses, generalment polítiques” (GRETEL 1995:78). Si n’hi 
ha, “ha de manifestar, d’una manera breu i concisa, els objectius de 
la llei, ha de fer referència als antecedents d’aquesta i a les 
competències en l’exercici de les quals es dicta” (ibid. 78). Manuals 
de redacció legislativa en remarquen aquest caràcter complementari: 

In statutes, then, titles and preambles are rightly considered to be no 
more than aids of some probabilistic merit but of no certainty, and this 
‘literal’ view is supported by the illocutionary status which distinguishes 
them from the enacted part of a statute. 

(Bowers 1989:42) 

Dels tres textos consensuats, el primer (elaborat per la Ponència) no 
inclou cap preàmbul, però la resta de versions sí que l’inclouen. 
Aquesta és una de les parts de l’EAC 2006 més controvertides i 
amb un contingut polític més marcat; a diferència de la resta de la 
norma, el preàmbul no es redacta en seu parlamentària.  

                                                
169 N’expliquem el motiu a la pàgina següent, a l’apartat 8.2.1. 
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El president d’aquell moment, Pasqual Maragall, encarrega el 
preàmbul a Xavier Rubert de Ventós “a partir de les tres esmenes 
presentades per PSC, ERC i ICV-EUiA”, per així “traslladar el text 
a CiU per intentar arribar a un acord abans de començar el ple”170.  
El preàmbul de la versió del Parlament té 1.107 paraules, mentre 
que la versió final de l’Estatut, després que hi passin el ribot a 
Madrid, consta de 672. El preàmbul final és un text ben diferent a 
l’inicial, ja que, com el mateix Xavier Rubert de Ventós afirma, 
“després va desaparèixer sencer, no sé qui se’l va carregar” (Rubert 
de Ventós 2012). 
Un exemple ben clar d’aquesta transformació es constata a l’inici 
d’ambdues versions quant a l’ús de nació171: 

002_PC 003_CG 

La nació catalana s’ha anat fent en el decurs del 
temps amb les aportacions d’energies de moltes 
generacions, de moltes tradicions i cultures, que 
hi han trobat una terra d’acollida. 

Catalunya s’ha anat fent en el decurs del temps 
amb les aportacions d’energies de moltes 
generacions, de moltes tradicions i cultures, que 
hi han trobat una terra d’acollida. 

Lingüísticament, el preàmbul és una part important, ja que, segons 
Carmen Pineira-Tresmontant, “le langage utilisé dans le Préambule 
se caractérise par un lexique simple et la multiplication des 
formules affectives et symboliques” (1986:97). 
A la part final del preàmbul de la versió aprovada a Madrid aquest 
terme torna a aparèixer: 

003_CG 

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha 
definit Catalunya com a nació d’una manera àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, en 
l’article segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat. 

Precisament, segons l’informe172 sobre l’impacte de la sentència del 
Tribunal Constitucional, publicat a l’especial de la revista Activitat 
Parlamentària de setembre de 2010, la motivació profunda “de la 
                                                
170 Europa Press. “El tripartit ultima la seva proposta conjunta de preàmbul, 
redactada pel filòsof Xavier Rubert de Ventós”. Vilaweb, 27/09/2005.  
171 Precisament nació és, tal com es presentarà a l’apartat 8.6.3.3, un dels termes 
més controvertits d’aquest procés de reforma, i el TC l’interpreta jurídicament a 
la STC 31/2010. 
172 Elaborat per Laia Bonet, Antoni Bayona, Jaume Galofré, Carles Viver i Pi-
Sunyer, Jaume Bosch, Francesc Homs, Josep Maria Pelegrí i Joan Ridao (DIRIP 
2010:19-20). 
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interpretació del Tribunal és la d’evitar que es pugui establir un 
criteri d’equivalència entre els termes nació o nacional i el de 
nacionalitat que preveu l’article 2 de la Constitució” (DIRIP 
2010:21). 
Per això, aquestes referències del preàmbul “no tenen eficàcia 
jurídica interpretativa” (PC 2013:217). 
Segons Bayona, el fet mateix d’interpretar-lo preventivament és un 
dels aspectes més polèmics de la sentència: 

Aquesta declaració és clarament preventiva, perquè el mateix tribunal 
recorda que els preàmbuls de les lleis no tenen valor normatiu, encara 
que poden constituir un element important d’interpretació de les normes. 
Per evitar aquesta possibilitat interpretativa, la sentència considera 
necessari explicitar-ho i fer-ho, a més, en la part decisòria de la 
sentència (resolució). 

(DIRIP 2010:65) 
 
8.2.2. Part dispositiva (articulat) 
Aquesta és, segons la tradició, la part que “aplega tots els articles, 
numerats correlativament, i és el text que, juntament amb la part 
final, té força legal” (GRETEL 1995:72). 
Les versions consensuades de l’EAC 2006 tenen, respectivament, 
un títol preliminar i 7 títols separats en 218 (Ponència), 227 
(Parlament) i 223 (Corts) articles. 

En aquest bloc, com hem constatat a la taula 21 de l’apartat 8.2, es 
produeix la majoria de canvis i és on es retallen més formes. 

L’estructura de l’articulat a les tres versions consensuades és: 
Part 001_PON 002_PC 003_CG 
Preàmbul  Sí (1044 oc) SÍ (638 oc) 
Títol preliminar 1-14 1-14 1-14 
Títol I. Dels drets, deures i principis rectors    
Capítol I. Drets i deures de l’àmbit civil i social 15-27 15-28 15-28 
Capítol II. Drets en l’àmbit polític i de l’Administració 28-30 29-31 29-31 
Capítol III. Drets i deures lingüístics 31-35 32-36 32-36 
Capítol IV. Garanties dels drets estatutaris 36-37 37-38 37-38 
Capítol V. Principis rectors 38-52 39-54 39-54 
Títol II. De les institucions    
Capítol I. El Parlament  53-64 55-66 55-66 
Capítol II. El president o presidenta de la Generalitat  65 67 67 
Capítol III. El Govern i l’Administració de la Generalitat    
Secció primera. El Govern  66-68 68-70 68-70 
Secció segona. Administració de la Generalitat  69 71-72 71-72 
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Capítol IV. Les relacions entre el Parlament i el Govern  70-72 73-75 73-75 
Capítol V. Altres institucions de la Generalitat    
Secció primera. El Consell de Garanties Estatutàries  73-74 76-77 76-77 
Secció segona. El Síndic de Greuges  75-76 78-79 78-79 
Secció tercera. La Sindicatura de Comptes  77-78 80-81 80-81 
Secció quarta. Regulació del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya  82 82 

Capítol VI. El Govern local    
Secció primera. Organització territorial local  79-80 83-85 83-85 
Secció segona. El municipi  81-84 86-89 86-89 
Secció tercera. La vegueria  85-86 90-91 90-91 
Secció quarta. La comarca i els altres ens locals 
supramunicipals  87-88 92-93 92-93 

Capítol VII. Organització institucional pròpia de l’Aran  89 94 94 
Títol III. Del poder judicial a Catalunya    
Capítol I. El Tribunal Superior de Justícia i el Fiscal o la 
Fiscal Superior de Catalunya  90-91 95-96 95-96 

Capítol II. El Consell de Justícia de Catalunya 92-95 97-100 97-100 
Capítol III. Competències de la Generalitat sobre 
l’Administració de Justícia  96-104 101-109 101-109 

Títol IV. De les competències    
Capítol I. Tipologia de les competències  105-111 110-115 110-115 
Capítol II. Les matèries de les competències 112-167 116-173 116-173 
Títol V. De les relacions institucionals de la Generalitat173    
Capítol I. Relacions de la Generalitat amb l’Estat i amb altres 
comunitats autònomes  168 174 174 

Secció primera. Col·laboració amb l’Estat i amb altres 
comunitats autònomes  169-172 175-178 175-178 

Secció segona. Participació en institucions i en procediments 
de presa de decisions estatals  173-176 179-182 179-182 

Secció tercera. La Comissió Bilateral Generalitat Estat  177 183 183 
Capítol II. Relacions de la Generalitat amb la Unió Europea  178-187 184-193 184-192 
Capítol III. Acció exterior de la Generalitat  188-195 194-201 193-200 
Títol VI. Del finançament de la Generalitat174    
Capítol I. Les finances de la Generalitat  196-205 202-214 201-210 
Capítol II. El pressupost de la Generalitat  206-211 215-220 211-216 
Capítol III. Les finances dels governs locals  212-216 221-225 217-221 
Títol VII. De la reforma de l’Estatut  217-218 226-227 222-223 

Taula 26. Estructura de l’articulat (bloc 2) 

Els canvis principals quant a l’estructura de l’articulat es produeixen 
entre la primera i la segona versió. Puntualment va canviant el 
número d’articles de cada capítol i títol, i a la versió del Parlament 
hi ha 9 articles més, però a la versió que aproven les Corts Generals 
se n’eliminen 4 (i al final aquesta darrera inclou 223 articles). 
                                                
173 A la darrera versió, desapareix la clàusula amb l’Estat, amb altres comunitats 
autònomes i amb la Unió Europea, i de l’acció exterior de la Generalitat del títol. 
174 A la darrera versió, desapareix la clàusula i l’aportació catalana a les finances 
de l’Estat del títol. 
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8.2.3. Part final (disposicions) 
Segons el Llibre d’estil de les lleis i altres textos del Parlament de 
Catalunya, aquesta part “consta de disposicions, que s’agrupen per 
categories, d’acord amb l’ordre següent: addicionals, transitòries, 
derogatòries i finals” (SAL 2014:73). 
En primer lloc, les disposicions addicionals regulen: 

a) els règims jurídics especials que no es poden situar en el text articulat; 
b) els manaments i les autoritzacions de contingut no normatiu, és a dir, no 

adreçats a la producció de disposicions jurídiques; 
c) les excepcions, les dispenses i les reserves a l’aplicació de la norma o 

d’algun dels seus preceptes; 
d) els preceptes residuals que no es puguin col·locar en cap altre lloc de la 

llei.  
(GRETEL 1995:93) 

La versió elaborada per la Ponència consta de 7 disposicions 
addicionals, la del Parlament en té 11 i la final 15. Se’n preveuen 
algunes quant a designació de senadors, atribució de competències, 
reconeixement de drets històrics i funcions de la comissió mixta de 
transferències Estat–Generalitat i la comissió bilateral Generalitat–
Estat175. A mesura que avança la tramitació, s’hi inclouen més 
disposicions addicionals (DA) i, en certa mesura, les de la versió 
final són més acotades . 
És especialment destacable la DA 6 de la versió del Parlament (DA 
3 de la versió final), que preveia una inversió extra en 
infrastructures a Catalunya per equiparar la participació relativa del 
PIB català amb relació al PIB estatal durant els set anys posteriors. 
Com afirma Bosch, la STC 31/2010 “ha negat la garantia estatutària 
a la disposició addicional tercera relativa a les inversions de l’Estat 
a Catalunya” (Bosch 2013:51). A més, durant la negociació de la 
versió final a Madrid desapareix el contingut original de la DA 1, 
sobre reconeixement i actualització dels drets històrics. 

En segon lloc, amb les disposicions transitòries (DT) “es facilita 
l’acomodació de les situacions anteriors al règim de la nova llei” 

                                                
175 Com afirmen Barceló, i Vintró, “el Tribunal Constitucional ha confirmat la 
constitucionalitat d’aquest marc general i permanent de relació entre els governs 
de la Generalitat i l’Estat, sempre que s’interpreti que no exclou altres marcs de 
relació, ni atorga a la Comissió una funció diferent a la de col·laboració 
voluntària en l’àmbit de les competències d’ambdós governs, les quals són 
indisposables” (2011:522). 
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(GRETEL 1995:94). La versió de la Ponència en té 4, la del 
Parlament 3 i la versió de les Corts 2. En aquest cas, doncs, 
s’observa la tendència contrària: el nombre de DT decreix a mesura 
que avança la tramitació. Al final es mantenen les dues DT 
destinades a establir com s’adapten les lleis i les normes amb rang 
de llei, i actualitza el règim transitori d’algunes DT de l’EAC 1979. 
En tercer lloc, les disposicions derogatòries (DD) són les “clàusules 
de derogació del dret vigent” (GRETEL 1995:95). La versió inicial 
no n’inclou cap i les altres dues versions en contenen 1. Amb 
aquesta disposició es deroga l’EAC 1979, vigent fins aleshores. 
Per últim, les disposicions finals (DF) tenen com a objectiu regular 
els aspectes següents: 

a) Les clàusules de modificació del dret vigent produïda per la norma 
jurídica. 

b) Les clàusules de salvaguarda de disposicions normatives i de 
competències.  

c) La integració de la norma o de l’ordenament. 
d) Els manaments i les autoritzacions de contingut normatiu (és a dir, 

adreçats a la producció de normes de rang inferior). 
e) Regles sobre l’entrada en vigor de la llei i la finalització de la vigència 

d’aquesta. 
(GRETEL 1995:95-96) 

La versió de la Ponència està integrada per 5 disposicions finals, es 
manté igual a la versió del Parlament, i la darrera versió n’inclou 4. 
Aquesta darrera versió, per exemple, regula la Comissió Mixta 
Estat-Generalitat o l’Agència Tributària de Catalunya. 
Així doncs, cadascuna d’aquestes versions inclou les disposicions 
següents: 

 001_PON 002_PC 003_CG 
Disposicions addicionals 7 11 15 
Disposicions transitòries 4 3 2 
Disposicions derogatòries 0 1 1 
Disposicions finals 5 5 4 

Taula 27. Disposicions incloses als textos estatutaris consensuats 

8.2.4. Conclusions 
Després d’analitzar les parts de la llei de les tres versions hem 
observat una tendència general: durant la primera fase l’EAC 
incrementa força, i durant la segona, es redueix. 
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La bibliografia explica la disminució de la segona part amb 
l’expressió passar el ribot, que el mateix president Montilla empra 
en avaluar l’impacte de la STC 31/2010: “No han sabut estar a 
l’alçada els qui es vanagloriaven d’haver passat el ribot per l’Estatut 
presentat per Catalunya” (DIRIP 2010:).  

Tanmateix, cap anàlisi justifica l’increment en 4.436 ocurrències 
que es produeix entre la versió de la Ponència i la versió del 
Parlament. Per això, ens proposem estudiar alguns d’aquests canvis 
i, en la mesura que sigui possible, explicar-ne la motivació. 

8.3. Exploració lexicomètrica 
En aquest apartat estudiem les característiques lexicomètriques 
generals del corpus amb Lexico3 i, puntualment, complementem la 
recerca amb Coocs i R. 
Aquesta exploració, doncs, inclou les anàlisis que les recerques 
lexicomètriques acostumen a incloure, com s’ha vist a l’apartat 7.4. 
En primer lloc, presentem les dades lexicomètriques generals del 
corpus. A continuació, se n’analitza l’estructura lèxica a partir de 
les gràfiques generades per Lexico3. Tot seguit, estudiem la riquesa 
del vocabulari del corpus amb el paquet d’anàlisi estadística R. 
Després, s’examina amb aquest mateix programa la distància lèxica 
existent entre els diferents subcorpus, tot estudiant el grau de 
proximitat existent entre els diferents constituents. No només 
considerem el grau de similitud lèxica entre les múltiples versions 
sinó també entre les parts que integren la norma (és a dir, part 
expositiva, part dispositiva i part final). 
Més tard, s’analitza la franja de formes amb una alta freqüència del 
corpus a partir d’una de les metodologies més emprades en 
l’estadística textual.  

Per tancar aquest apartat, s’analitza la gràfica obtinguda a partir de 
l’AFC del programari Lexico3. 

8.3.1. Descripció general 
Lexico3 permet obtenir una anàlisi lexicomètrica general ràpida i 
senzilla, però també exhaustiva, de qualsevol corpus. La primera 
part descriu els trets generals de la composició textual.  
Les característiques lexicomètriques generals del corpus són: 
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Factor analitzat Quantitat 
Nombre d’ocurrències (N) 163.679 
Nombre de formes (V) 5.690 
Freqüència màxima 12.365 (forma: de) 
Nombre d’hàpax 1.429 
Nombre de marques (tipus) 4 
Nombre de marques (contingut) 27 

Taula 28. Principals característiques lexicomètriques del corpus (PCLC) 

S’observa com el corpus acumula 163.679 ocurrències, les quals 
corresponen a 5.690 formes diferents; d’aquestes, 1.429 són hàpax. 
La forma més freqüent és la preposició de (12.365 ocurrències). 
Com s’observa a continuació –i a tots els estudis lexicomètrics 
revisats–, entre les 20 formes més freqüents predominen les formes 
“funcionals” (Demonet, et al. 1975:105): 

L’anàlisi empra 4 claus de separació (<data>, <bloc>, <versió> i 
<part>)176 que diferencien 27 seccions diferents. 

La classificació de Bolasco quant a les recerques de base estadística 
estableix que el nostre corpus és de grandària mitja-gran177 
(1999:204). 

                                                
176 Recordem que a l’apartat 7.3 s’explica detalladament llur significat. 
177 Bolasco (1999:203) estableix la classificació següent: 
- corpus petit: 15.000 ocurrències (aproximadament) 

Imatge 10.  Les 20 formes més freqüents del corpus (Lexico3) 
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Algunes escoles considerarien que aquesta grandària no permetria 
fer una recerca com la que ens proposem. Com Guilhaumou afirma, 
la lexicometria permet, precisament, trencar amb aquesta tradició: 

Ainsi les critères usuels de constitution de corpus (homogénéité, 
contrastivité et diachronicité) sont respectés, mais ils n’aboutissent pas à 
l’échantillonnage habituel. Le choix se veut quasi-exhaustif dans le 
champ discursif étudié […] sur la base d’un travail d’archivage et de 
numérisation systématique. C’est donc le corpus lui-même, plus 
exactement sa description à partir de critères quantitatifs, qui constitue 
sa propre norme interprétative. 

(Guilhaumou 2002:23) 

No es parteix de cap norma lexicològica prèvia: partim d’una 
exhaustiva anàlisi estadística que pren com a referència el corpus 
mateix. Aquest fet es denomina, en ciències socials, réflexivité, i ha 
estat un dels motius principals per triar la lexicometria com a 
metodologia d’anàlisi. 

Per tant, a diferència d’estudis com els de –entre molts altres– 
Incelli (2010), o Battisti, i Dolcetti (2012) que adopten com a 
referència un lèxic de freqüències, la norma interpretativa178 
estadística és el corpus mateix, no elements externs (com, per 
exemple, un lèxic de freqüències). 
Aquest ha estat un tema molt analitzat en la bibliografia, però la 
lexicometria l’ha pogut resoldre amb aquesta estratègia: 

La réflexivité du discours, thème désormais majeur de l’analyse de 
discours, a ouvert la voie au corpus réflexif non seulement sous la forme 
du «très grand corpus» où texte et contexte se retrouvent dans un même 
espace construit, mais aussi sous la forme de corpus co-construits à 
l’intérieur desquels le point de vue du chercheur est l’une des données 
majeures de la construction de ces corpus. Double défi que la 
lexicométrie semble actuellement apte à relever. 

(Guilhaumou 2002:26) 

Per tant, no partim de tries ni apriorismes prefixats quant al nostre 
objecte d’estudi, que és tot el vocabulari del corpus. Aquesta 
recerca és una exploració lexicomètrica. 
                                                                                                           
- corpus mitjà: 45.000 ocurrències (aproximadament) 
- corpus mitjà-gran: 100.000 ocurrències (aproximadament) 
- corpus gran: 500.000 ocurrències o més (aproximadament) 
178 Quant a la norma interpretativa històrica, jurídica i legislativa, emprem fonts 
com: les entrevistes als lletrats, lingüistes i diputats implicats en la reforma de 
l’EAC 2006, la bibliografia de referència (com Barceló, i Vintró 2011, o Ridao 
2012), els vots particulars dels GP, els debats parlamentaris o la STC 31/2010. 
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Segons aquest mateix autor, doncs, “grande partie des ressources 
nécessaires pour interpréter les discours politiques étudiés” (ibid. 
23) es troben al corpus mateix, fet que dóna “un bond qualitatif par 
rapport aux études lexicométriques antérieures” (ibid. 23). 
En aquest estudi analitzem tots els textos que van derivar-se 
d’aquesta reforma, incloent-hi les bases dels GP. 
A continuació, incloem una taula panoràmica amb les dades 
lexicomètriques bàsiques de tots els subcorpus (inspirada, entre 
altres recerques, en la de Gigante, i Pelliccia 2010:635): 
 N179 V % H %H FM  
CiU 19.861 2.642 46,43% 1.271 6,40% 1.468 de 
ERC 10.620 1.848 32,48% 1.023 9,63% 882 de 
ICV 6.156 1.408 24,75% 773 12,56% 523 de 
PSC 2.966 828 14,55% 510 17,19% 236 de 
001_PON 39.816 3.452 60,67% 1.557 3,91% 3.032 de 
002_PC 44.254 3.674 64,57% 1.642 3,71% 3.277 de 
003_CG 40.006 3.459 60,79% 1.550 3,87% 2.947 de 
 163.679 5.690  1.429  12.365  

Taula 29. Dades lexicomètriques bàsiques dels subcorpus 

La taula 29 evidencia la desigualtat quant a l’extensió de les bases 
del bloc 1. Així mateix, el vocabulari i el nombre d’hàpax de 
cadascun està estretament associat amb la mida de les parts. 

En la versió de la Ponència, els hàpax suposen el 3,92% de les 
formes, en la del Parlament disminueix al 3,72% i en l’aprovada a 
Madrid suposa el 3,87%. En tots els casos la forma més freqüent és 
la preposició de. 

Aquesta exploració palesa el fet que existeix una correlació clara 
entre la grandària del text i la quantitat d’hàpax: com més gran és el 
text, el nombre d’hàpax és inferior. Això “implica la utilització de 
menys lèxic i de manera més recurrent” (Grasset 2011:372). 

Aquest ha estat un paràmetre habitual en l’anàlisi qualitativa: 

                                                
179 Llegenda dels encapçalaments: 
N = ocurrències 
V = vocabulari 
% = percentatge sobre el total de (V) 
H = hàpax 
%H = percentatge d’hàpax sobre (N) 
FM = freqüència màxima 
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Many qualitative studies of literature have focused their attention on 
rare words, since the commonest words tend to be connectives, 
pronouns and articles, words whose meaning and use are much more 
prescribed and conventional than the case of rare words. 

(Oakes 1998:201) 

Les dades de la columna N es visualitzen, en forma de gràfica, així: 

 
La suma de totes les formes de les bases que integren el primer bloc 
(les bases de CiU, ERC, ICV-EUiA i PSC-CpC) suposen únicament 
una quarta part de totes les formes del corpus. 

Les bases del bloc 1 són el 24% del corpus. CiU elabora la versió 
més llarga: sola és tan extensa com les de la resta de GP sumades.  

A més, del bloc de versions consensuades, la més extensa és la del 
Parlament. Aquesta incrementa considerablement, però es redueix 
durant la fase de la tramitació a les Corts. 

 
8.3.2. Estructura lèxica del corpus 
El segon apartat de l’anàlisi ens permet descriure a trets generals l’ 
estructura global del vocabulari del corpus. Per fer-ho, un dels 

Gràfica 5. Percentatge dels subcorpus 
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aspectes que s’avaluen en recerques lexicomètriques, és el 
creixement del vocabulari, conegut també com a type-token ratio 
(TTR), amb què es pot representar gràficament la corba de 
creixement i el diagrama de Pareto. 
Segons Arnold, “dans tout texte en langue naturelle, l’afflux de 
mots nouveaux est d’abord extrêmement fort puis il décroît 
rapidement, tout en demeurant positif, même dans les textes 
extrêmement longs” (2006:7).  
Hubert, i Labbé (1988) proposen un model de vocabularis 
múltiples: segons aquests investigadors, hi ha un vocabulari general 
que s’empra independentment del context (la llei hipergeomètrica 
l’explica) i una sèrie de vocabularis especialitzats que són les 
formes emprades per parlar d’un tema concret (en el nostre cas, per 
exemple, les competències). Les dues gràfiques següents evidencien 
que el creixement d’aquest corpus té una tendència linear. 

En primer lloc, interpretem la corba de creixement del vocabulari 
que genera Lexico3 havent analitzat totes les parts del corpus: 
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Gràfica 6. Corba de creixement del vocabulari del corpus (Lexico3) 
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A l’eix vertical (Y) es representa el nombre de formes diferents i, a 
l’eix horitzontal (X), la posició en el text (nombre d’ocurrències). 
La corba de creixement del corpus té tres moments diferenciats. 

En un primer moment (fins al punt (1), és a dir, quasi en el punt en 
què s’assoleixen les 40.000 ocurrències a l’eix X), la línia presenta 
una corba molt accentuada. Això vol dir que en el bloc 1 del corpus 
(recordem que totes les bases estatutàries acumulen 39.602 
ocurrències) hi ha un vocabulari força variat, motiu pel qual a l’eix 
Y s’assoleixen les 3.800-4.000 formes diferents. 

A partir del punt (1) i fins al punt (2), s’identifica clarament una 
altra fase de creixement accentuat. En aquest cas, la corba 
s’estabilitza una mica abans del punt 80.000 de l’eix horitzontal, 
que coincideix amb les 79.418 ocurrències que acumulen totes les 
bases estatutàries i la versió redactada per la Ponència. 
En aquest segon moment, es produeix un creixement constant 
després del punt (1) fins que a l’eix Y s’arriba a les 5.200 formes 
diferents, i la primera versió consensuada en comissió parlamentària 
presenta, aïlladament, un creixement aproximat de 1.200-1.400 
formes. 

El tercer moment, que va del punt (2) al punt (3), es reconeix com la 
versió que es discuteix i s’aprova al Parlament. S’observa com a 
l’inici la gràfica creix considerablement: presenta una inclinació 
aproximada de 45º des del punt 77.000 fins al 81.000. En aquest 
fragment, doncs, el grau de variació del vocabulari és elevat. 
S’explica probablement pel fet que aquest punt correspon al 
preàmbul que s’havia encarregat al filòsof Rubert de Ventós. 
Aleshores la corba creix de manera ascendent (però amb molta 
menys inclinació; de fet, aproximadament entre els punts 86.000 i 
92.000 de l’eix X la línia és plana) fins al punt que correspon a les 
124.000 ocurrències, en què s’estabilitza: les bases dels GP i les 
dues primeres versions consensuades sumen 123.672 ocurrències. 

Quant al creixement entre els punts (2) i (3) a l’eix Y augmenta ben 
poc: el punt (2) se situa en les 5.200 formes diferents i el punt (3) 
quasi en les 5.600. Per tant, la versió del Parlament presenta un 
creixement de vocabulari inferior. 

Això s’explica, com hem avançat a l’apartat 6.2.4, pel fet que les 
normes inclouen lèxic general i formes relatives a llenguatges 
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específics (d’àmbits com el dret, l’administració i les ciències 
polítiques) que, a aquesta alçada, s’han emprat a bastament. 
A la darrera franja, que va del punt (3) –quasi al punt equivalent a 
l’ocurrència 124.000 del corpus– fins al final de tot de l’eix X –el 
corpus té un total de 163.679 ocurrències–, la corba creix molt poc 
marcadament: quasi fins al punt 140.000 el vocabulari no creix i 
aleshores ho fa, però poc; el corpus té 5.690 formes diferents. Així 
doncs, a la darrera versió hi ha unes 160 formes exclusives. 
Per tant, podem concloure que el vocabulari creix considerablement 
amb les bases estatutàries que presenta cada GP i la primera versió 
que consensua la Ponència redactora, i, a partir de les hores, el grau 
de “reciclatge lèxic” és molt més alt.  
Si analitzem només les versions consensuades (és a dir, el bloc 2 del 
corpus), la gràfica resultant és la següent: 

En aquest cas la corba és més pronunciada entre l’inici i el punt (1) 
–punt que marca el final del text que presenta la Ponència– el punt 
al qual s’arriba a l’eix Y és entre 3.500 i 3.600 (en total, hi ha 
menys de 4.200 formes diferents). Aquests tres textos són similars, 
ja que entre els punts (2) i (3) i des del (3) fins al final, la corba 
presenta graus d’inclinació molt baixos. 

Gràfica 7. Corba de creixement del vocabulari del bloc 2 (Lexico3) 
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La segona anàlisi d’aquest apartat correspon al diagrama de 
Pareto180. Segons Laetitia Menuet, aquest tipus de diagrames permet 
observar l’evolució del vocabulari al corpus basant-se en les 
freqüències de les formes gràfiques i proporciona una corba a partir 
de llurs índexs estadístics (2006:161). 

Per representar gràficament el diagrama de Pareto, Lexico3 du a 
terme les operacions següents: 

Le programme range la population des mots par classes de fréquence, et 
les dispose par rang croissant (les hautes fréquences en tête) et le produit 
du rang par la fréquence tend vers une constante, ce qui produit une 
droite quand rang et fréquence sont portés sur une échelle 
logarithmique. 

(Brunet 2011:59) 

El diagrama de Pareto representa a l’eix vertical (Y) la freqüència 
de repetició (F), que oscil·la entre 1 (en el cas dels hàpax de corpus 
F té un valor igual a 1) i el valor màxim d’F (en el nostre cas, 
12.365 (les vegades que ocorre la forma més repetida: en el nostre 
cas, la preposició de). A l’eix horitzontal (X) s’hi representa la 
quantitat de formes que s’associen a cadascuna de les freqüències 
de l’eix Y. 
En executar la funció Diagrama de Pareto al programari Lexico3 
seleccionant totes les parts del corpus, la gràfica resultant és: 

                                                
180 Aquesta representació gràfica es formula l’any 1896, quan l’economista del 
mateix nom analitzava la distribució de la riquesa i la seva concentració 
(Giuliano, i La Rocca 2008:151). 
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Gràfica 8. Diagrama de Pareto (Lexico3) 
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S’hi pot observar la tendència del vocabulari del corpus: poques 
formes tenen un índex de freqüència elevat (F) –són a la part alta de 
l’eix Y– i la majoria presenta un índex de repetició mitjà o baix. 

A la banda esquerra de la gràfica es concentren les formes amb una 
freqüència (F) molt alta i repetides en moltes ocasions (aquí és on 
trobem la majoria de paraules funcionals i formes com Generalitat, 
o Catalunya). 

Just a la franja del mig de l’eix X (entre el 10 i el 100) es produeix 
una caiguda sobtada de la corba. Aquell punt marca la discontinuïtat 
entre les formes amb una freqüència alta i mitja (analitzarem aquest 
bloc de formes a l’apartat 8.3.5). 

És important recordar el que afirma Martinez quant a la franja de 
formes de la dreta: 

Une approche visuelle du graphique suffit pour comprendre que les 
deux caractéristiques suivent une évolution commune: moins une forme 
est fréquente, moins elle compte de contextes d’apparition. La 
trajectoire des deux courbes montre que la fréquence d’apparition d’une 
forme est presque toujours équivalente au nombre de contextes dans 
lesquels elle apparaît. 

(Martinez 2003:265) 

Les corbes presenten una evolució paral·lela a la de la llei de Zipf, 
la qual “montre qu’il existe une rélation approximative entre le rang 
et la fréquence des différents formes d’un texte et ce quelque soit le 
text” (Margérard 2006:135). Són, per tant, comprovacions 
empíriques d’aquesta llei estadística. 
 

8.3.3. Riquesa lèxica del corpus 
 

L’excentricité du vocabulaire est un fait de contenu, 
alors que la richesse lexicale, indépendante du 
contenu, est un fait de structure. 

Charles Muller 

La nostra recerca bibliogràfica ens ha permès concloure que la 
riquesa lèxica181 (o de vocabulari) ha estat un dels paràmetres més 

                                                
181 Per a més informació, consulteu Wimmer, Gejza, i Altmann, Gabriel. “Review 
Article: On Vocabulary Richness”. Journal of Quantitative Linguistics 6.1 
(1999): 1-9. 
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analitzats en els estudis lexicomètrics per comprendre la 
distribució de la freqüència del vocabulari. Aquest és un concepte 
clau de la tradició en recerca lingüística estadística. 

Savoy afirma, amb raó, que és una mesura difícil de definir, ja que 
la seva definició depèn del paràmetre que s’estudia: 

Cette dernière notion ne dispose pas d’une définition précise et admise 
par tous. Nous pouvons tenir compte du nombre de mots, du nombre de 
mots distincts, du nombre de vocables, de la diversité du vocabulaire ou 
de sa spécificité, etc. 

(Savoy 2010:828) 

Això implica que existeixen múltiples definicions de riquesa lèxica 
–entre moltes altres, s’han trobat definicions diferents d’aquest 
concepte a Martinez (2003:216), Obegi (2010:838), Caruso, et al. 
(2014:136) i Labbé, i Labbé (2014:324)– però una que recull el 
sentit general de la majoria d’elles és la de Beliankou: 

Lexical Richness is a (historically motivated) quality of a text 
describing the variety of different lexical means used in that text. It is 
one of possible ways to ascribe a text on the lexical level in its statics 
and dynamics. Such a description can be quantified and used for special 
purposes. 

(Beliankou 2013:13) 

Labbé, i Labbé (2014) afirma que en l’actualitat la riquesa lèxica té 
dues dimensions d’anàlisi: 

Vocabulary richness is now divided into two dimensions: specialization 
proportion of word types which are devoted to a special part of the text 
and diversity the average number of different word types found in a 
large number of blocks, with a standard length, drawn randomly from 
this text. These two dimensions can be measured and, by adopting the 
measures and standards proposed in this paper, it becomes possible to 
compare a large number of texts in terms of their stylistic features or to 
identify significant stylistic changes in a work (Labbé, Labbé & Hubert 
2004). 

(Labbé, i Labbé 2014:332) 

Segons autors com Marchand (2008:782) o Tuzzi, existeixen 
nombroses fórmules i paràmetres per analitzar la riquesa lèxica: 

Esistono intere famiglie di misure (Köhler & Altmann 2009, Popescu 
2009, Strauss, Fan & Altmann 2008) per valutare la ricchezza lessicale, 
l’articolazione in categorie grammaticali (part-of-speech distribution), la 
concentrazione tematica, la co-occorrenza di parole, la leggibilità di un 
testo, ecc., ma in letteratura risulta nota l’esistenza di problemi di 



 

 267 

comparazione quando i testi sono di lunghezza significativamente 
diversa. 

(Tuzzi 2010a:141) 

Algunes de les fórmules més habituals per calcular aquest paràmetre 
han estat, per exemple, la type token ratio o alguna altra fórmula 
basada182 en aquest càlcul (com la fórmula de Guiraud, presentada a 
l’apartat 8.3.3). Segons van Gijsel (2006) i Labbé, i Labbé (2014), 
la discussió sobre quin és el millor mètode per calcular la riquesa 
lèxica d’un text continua viva. 

La type token ratio (TTR) és, segons Arjuna Tuzzi, “il rapporto tra 
la dimensione del vocabolario e quella del corpus” (Tuzzi 
2003:127). D’aquesta manera obtenim la riquesa del vocabulari, és 
a dir, “combien de fois en moyenne chaque terme est utilisé: 
certains ne le sont qu’une fois, d’autres le sont dix, douze ou plus; 
on fait la moyenne, et l’on raisonne sur cette moyenne” (Prost 
1974:21). Aquesta mesura s’ha aplicat en incomptables estudis com, 
per exemple, els de Bestgen, Lauries, i  Thewissen (2010), Mingo, i 
Panattoni (2010), Battisti, i Dolcetti (2012) i Ondelli (2013).  
Una de les fórmules derivades de la TTR més emprades és, com 
assegura Bolasco, la fòrmula Guiraud: G=V/√N (1999:202). Segons 
aquest autor, la riquesa lèxica d’un corpus es pot calcular dividint el 
nombre de formes (V) entre l’arrel quadrada del nombre 
d’ocurrències (N). Algunes de les recerques que l’han emprat han 
estat les de Gigante, i Pelliccia (2010:635) o Montecolle, i Orsini 
(2008:861). 
Si calculem la riquesa lèxica amb alguna d’aquestes mesures, 
d’acord amb Tuzzi (2003:128-129)183 o Van Gijsel, Speelman, i 
Geeraerts, cal tenir molt en compte la grandària de cadascun dels 
texts del corpus, ja que “this ratio is highly text length dependent: 
the longer a text is, the lower the TTR will automatically be” 
(2006:953). Així mateix, segons Margérard (2006:134), aquest 
valor pot dependre de molts factors, com poden ser-ho el gènere, la 

                                                
182 Per a més informació sobre les altres fórmules derivades del càlcul TTR, 
consulteu de Beliankou (2013:33). 
183 Tuzzi diu: “Sfortunatamente, la dimensione del vocabolario di un testo 
dipende dalla sua lunghezza. A partire dallo studio pionieristico di Yule (1944), la 
questione su come misurare la ricchezza lessicale attraverso una statistica che non 
dipenda dalla lunghezza del testo è stata fondamentale (Tweedie, Baayen, 1998, 
p. 323)” (2003-128-129).  
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especialització temàtica del text (i, per tant, del vocabulari) o el 
nivell cultural de l’autor/a. 
Els resultats que se’n deriven, per tant, estan fortament lligats a la 
grandària del corpus i de cadascuna de les seves parts: 
 N184 V IRL1 IRL2 

 CiU 19.861 2.642 18,75 13,30 
ERC 10.620 1.848 17,93 17,40 
ICV 6.156 1.408 17,95 22,87 
PSC 2.966 828 15,20 27,92 
001_PON 39.816 3.452 17,30 8,67 
002_PC 44.254 3.674 17,46 8,30 
003_CG 40.006 3.459 17,29 8,65 

Taula 30. Càlcul de l’índex de riquesa lèxica del corpus 

En recerques anteriors, ens havíem limitat experimentar amb el 
primer bloc del corpus (Morales 2008) i érem prou conscients que 
alguns dels resultats obtinguts no eren vàlids per aquest motiu: les 
dimensions de les bases eren diferents i, com s’ha observat, aquest 
paràmetre està relacionat amb la dimensió del text analitzat. És, 
segons la literatura, un problema irresoluble185. 
Per evitar errors metodològics que invalidin la nostra recerca, hem 
analitzat la riquesa lèxica emprant una tècnica estadística més 
complexa que compara subcorpus de diferents dimensions per 
extreure’n inferències estadístiques comparables, malgrat les 
diferències de longitud.  

Tuzzi afirma que existeixen maneres per neutralitzar aquest biaix: 
Per tentare di neutralizzare l’effetto della dimensione, la letteratura propone 
varie soluzioni, sia a livello algebrico che a livello di procedura di calcolo, e 
in questo contesto si inserisce il tentativo di stima del rapporto tipi-
occorrenze basato su campioni di uguale dimensione del lavoro di Ondelli e 
Viale. 

(Tuzzi 2010:141) 

                                                
184 Llegenda de l’encapçalament: 
N = ocurrències 
V = vocabulari 
IRL1 = Índex de riquesa lèxica calculat amb la fòrmula de Guiraud (V/√N) 
IRL2 = Índex de riquesa lèxica calculat amb la formula TTR (V/N) 
185 En la mesura que sigui possible, es minimitza la diferència entre parts del 
corpus, però mai es pot arribar a resoldre. 
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Hem analitzat la riquesa lèxica del corpus textual amb una tècnica 
estadística, validada a bastament. Aquesta tècnica consisteix a 
executar tantes anàlisis (Nprove) com indiqui l’usuari. El sistema 
selecciona aleatòriament el número (k) de mostres establert. Cada 
mostra tindrà la llargària que defineixi l’usuari. Aleshores, el 
sistema les analitza individualment i global i, al final, ens dóna un 
índex numèric que resumeix totes aquestes anàlisis multivariants. 

Per fer-ho, es va emprar el mateix fitxer en format .txt necessari 
per treballar amb el programari Lexico3 tot eliminant-hi les 
marques estructurals indicades a l’apartat 7.3.  
L’anàlisi es va desenvolupar amb R186, un “llenguatge i un entorn 
de desenvolupament de programari per obtenir càlculs i gràfiques 
estadístiques”. 

El programa funciona com una consola, és a dir, l’usuari ha de 
donar-hi les ordres en codi perquè analitzi i faci les representacions 
gràfiques corresponents. Hem executat aquestes ordres per 
analitzar la riquesa lèxica del nostre corpus. 

La funció executada ha estat: 
Nprove=5 
risultatiNV<-matrix(data=NA, nrow=Ntesti, ncol=Nprove) 
prove<-c(500, 1000, 1500, 2000, 2500) 
for(i in 1:Nprove) {risultatiNV[,i]<-NV(corpus,n=prove[i],k=500)} 
write.table(file="risultatiNVcamp.txt",risultatiNV) 

Això vol dir que el programari R ha fet 5 anàlisis187 (Nprove) i per 
a cada anàlisi extreu 1 mostra de 500 fragments de text (chunks) de 
cada document amb fragments que són de 500 (n1), 1.000 (n2), 
1.500 (n3), 2.000 (n4) i 2.500 (n5) formes, respectivament. Per tant, 
fa un total de cinc proves. 
Els resultats que s’han obtingut han estat els següents: 

 
 

 
                                                
186 El programari es pot descarregar des de l’enllaç http://www.r-project.org/ 
[29/06/2014]. 
187 Hem executat la mateixa anàlisi dues vegades més amb els valors de k de 100 i 
200; és a dir, el programari va seleccionar 100 i 200 fragments diferents, 
respectivament, i els percentatges obtinguts són quasi iguals als de la taula 31. 
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TTR n1 (500) n2 (1000) n3 (1500) n4 (2000) n5 (2500) 
000a_base_CiU.txt 46,83 39,72 35,93 33,43 31,56 
000b_base_ERC.txt 45,69 38,97 35,33 32,83 30,95 
000c_base_ICV-EA.txt 48,29 42,13 38,95 36,81 35,26 
000d_base_PSC-CpC.txt 48,43 42,19 38,35 35,46 33,32 
001_ponencia.txt 41,43 34,49 30,88 28,55 26,83 
002_parlament_CA.txt 41,42 34,68 31,15 28,81 27,07 
003_congreso_senado.txt 42,23 35,56 32,05 29,75 28,03 

Taula 31. Càlcul de l’índex de riquesa lèxica del corpus (metodologia 
aplicada) 

La gràfica que resulta de la matriu anterior és: 

Segons aquestes dades, podem afirmar, pel que fa a la riquesa 
lèxica dels documents estudiats en aquesta recerca, que: 
• les versions del bloc 2 (els textos de la Ponència redactora, del 

Parlament i de les Corts) quasi se sobreposen i obtenen els 
índexs de riquesa lèxica més baixos (oscil·len entre el 26,83 i 
el 42,23, segons la mostra). Aquestes tres versions obtenen els 
percentatges més baixos, tot i que en tots els fragments de la 
versió de les Corts a Madrid presenten, dins d’aquest bloc 
(encara que sigui només per un punt percentual), uns valors 
més alts. Els textos consensuats són, per tant, els més pobres 
(quant a lèxic) de tots els que integren el nostre corpus de 
treball; 

• les bases estatutàries elaborades per ERC i CiU són molt 
similars quant a riquesa lèxica, i quasi se sobreposen; es pot 
concloure que se situen a la franja mitjana: presenten un lèxic 

Gràfica 9. Càlcul de l’índex de riquesa lèxica del corpus 
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una mica més ric que el de les versions consensuades i, alhora, 
són més pobres lèxicament que els textos de verds i socialistes; 

• les bases del PSC-CpC i ICV-EUiA tenen uns índexs de 
riquesa lèxica més alts188 (respectivament 48,43 i 48,29 en les 
mostres de 500, i 33,32 i i 35,26 en les de 2.500 paraules) que 
la resta, i entre elles també quasi se sobreposen, sobretot fins 
que els fragments analitzats són de 1.000 formes. 

Des d’un punt de vista estadístic i lingüístic, les dues versions que 
acabem d’esmentar són les que presenten un vocabulari més ric. 
D’acord amb l’apartat 7.4.1.3, això no s’explica pel fet que siguin 
les bases més reduïdes (com vèiem a la taula 29, la base d’ICV-
EUiA conté 6.156 ocurrències i la de PSC-CpC 2.966), ja que, 
precisament, l’anàlisi i la tècnica estadístiques seleccionades 
(multitud de mostres i d’anàlisis) permeten contrarestar 
parcialment (som conscients que no es poden eliminar totalment) 
els biaixos interpretatius derivats dels textos d’anàlisi. 

De fet, segons Cortelazzo, i Tuzzi, “un vocabolario ricco può 
benissimo provenire da un lessico relativamente povero per lo 
sfruttamento a fondo delle proprie risorse, così come un piccolo 
capitale ben investito può dare un cospicuo interesse” (2008:65). 

A l’estudi que vam fer de les quatre bases estatutàries (Morales 
2008:62) es va concloure que el lèxic d’aquestes dues bases no era 
el més proper (aquestes dues bases presentaven un grau de 
coincidència del 74,88%, mentre que les bases de CiU i ERC 
coincidien en un 91,94% de les formes estudiades). Per tant, poden 
ser molt diferents sense assemblar-se. En aquella recerca vam 
concloure que “els interessos dels partits són semblants”, tot i que 
“es diferencien en la manera i en la importància com cadascun 
tracta aquesta multiplicitat de temes que ocupa l’agenda de la 
política catalana actual” (ibid. 62). 

En efecte, tots els textos d’aquesta reforma es classifiquen en tres 
grans grups segons llur tendència quant a la riquesa lèxica. Resulta 
destacable observar que la versió que va presentar ICV-EUiA és la 
més rica. Si la llegim, es detecten algunes diferències que poden 
justificar aquesta riquesa lèxica més elevada.  

                                                
188 L’elevada riquesa lèxica d’aquests dos textos també es confirmava amb 
l’elevada presència d’hàpax (taula 29). 
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D’una banda, les bases redactades per ERC i, sobretot, CiU –com 
també ho són després, naturalment, les versions consensuades a la 
Ponència redactora, al Parlament i a les Corts– presenten un 
articulat redactat d’acord amb els criteris que estableix la tècnica 
legislativa catalana. Per aquest motiu, apareixen formes i segments 
propis del llenguatge formulaic que es repeteixen sovint. 
Això fa que l’índex de riquesa lèxica sigui més reduït. Així mateix, 
es pot considerar que els textos d’aquests GP presenten un lèxic 
més repetitiu perquè tracten i regulen els temes d’una manera més 
aprofundida i extensa durant llur proposta estatutària. Segons 
Patin, aquestes versions “se caracterizan por una proporción 
importante de información repetida y por poca renovación 
temática” (2013:55). 

Alguns exemples que s’han observat són: 

• les 712 ocurrències del SR de la Generalitat es distribueixen de 
la manera següent: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 82 74 26 12 176 171 171 

FR 41 70 42 40 44 39 43 

ESP        

• les 501 ocurrències del SR correspon a la Generalitat es 
distribueixen de la manera següent: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 68 3 0 2 131 153 144 

FR 34 3 0 7 33 35 36 

ESP        

• les 458 ocurrències del SR en matèria es distribueixen de la 
manera següent: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 55 4 13 2 128 136 120 

FR 28 4 21 7 32 31 30 

ESP        
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Els SR seleccionats són exemples de l’estil de redacció propi de les 
fases finals de la redacció de l’EAC i amb uns graus de repetició 
molt més elevats, fet que incideix directament en el càlcul de la 
riquesa lèxica. Com Lebart, i Salem assenyalen, aquesta tendència 
estadística s’explica perquè la part més pobra lèxicament “possède 
un vocabulaire plus réduit et une répétivité plus grande” (1994:51). 
D’una altra banda, es pot justificar des d’un punt de vista 
quantitatiu que la versió d’ICV-EA sobretot (i en menor grau, la de 
PSC-CpC) proposa una agenda política per a l’Estatut més variada 
que la resta de forces polítiques.  
La corba de les dues primeres versions consensuades (la de la 
Ponència i la del Parlament) té un comportament paral·lel i 
aquestes fins i tot se solapen amb els fragments més petits (500): 
aquesta clara uniformització es deu, probablement, a la feina dels 
tècnics jurídics i d’assessorament lingüístic del Parlament. Segons 
es desprèn de l’Informe tecnicolingüístic sobre el text de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya que els lletrats i lingüistes del 
Parlament presenten al juny de 2006, “les observacions que conté 
l’informe ja havien estat formulades i reiterades per aquests serveis 
tècnics tot al llarg de la tramitació” (SJSLPC 2006:2). 
La versió final , tot i que presenta un índex de riquesa lleugerament 
més alt, com avançàvem abans, aquest no és prou significatiu (la 
diferència respecte una de les dues versions consensuades a 
Catalunya no supera ni tan sols el llindar de l’1%). Durant l’etapa 
madrilenya, el procés de redacció fou lleugerament diferent.  

A Barcelona els polítics rebien en tot moment els suggeriments 
dels lletrats i lingüistes quant a tècnica legislativa i correcció 
lingüística (“La intervenció dels assessors lingüístics des del 
principi mateix de la tramitació parlamentària, prestat 
conjuntament amb l’assessorament jurídic, a càrrec dels lletrats”) 
(Sanjaume 2014:16). A Madrid, les condicions, són diferents: 

Els lletrats, en les diverses fases de la tramitació davant les Corts 
Generals, malgrat no haver pogut actuar en les condicions pactades 
amb la Secretaria General del Congrés, i malgrat nombroses 
dificultats per a poder exercir la seva tasca d’assessorament, 
mantingueren un intens diàleg tècnic jurídic amb els lletrats que 
assistiren les ponències i les comissions al Congrés dels Diputats i 
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al Senat, i també moltes vegades amb els mateixos presidents 
d’aquests òrgans”  
(SJSLPC 2006:2) 

Això explica també el fet que la riquesa lèxica entre aquests dos 
blocs (Ponència i Parlament versus Corts) sigui tan variada. 

 
8.3.4. Distància lèxica dels subcorpus 
La quarta part de l’anàlisi lexicomètrica és l’estudi de la distància 
lèxica189 entre les diferents parts del corpus. 
Aquest és un dels aspectes que s’acostumen a analitzar en 
recerques com la nostra i que, a més, té els mateixos efectes que 
una validació estadística, ja que agrupa el lèxic per conglomerats 
(o clústers) en funció del grau de similitud existent entre les 
diferents parts. 

Per fer-ho, vam estudiar no només la distància lèxica existent entre 
els set textos estatutaris, sinó també entre les parts que integren la 
norma (part expositiva, part normativa i part final). Un cop 
processades les dades, es van generar les gràfiques que reproduïm i 
interpretem a continuació. 

Segons Vilà, et al. (2014:113) cal definir l’anàlisi de conglomerats 
de la manera següent: 

És una tècnica multivariant que busca agrupar elements o variables 
tractant d’aconseguir la màxima homogeneïtat en cada grup i la major 
diferència entre ells, mitjançant una estructura jerarquitzada per poder 
decidir quin nivell jeràrquic és el més apropiat per establir la 
classificació. 

(Vilà, et al. 2014:113) 

Per interpretar correctament la gràfica, cal llegir-la des de la part 
inferior cap a la part superior, ja que la representació per clústers 
agrupa, a mesura que va pujant, les diferents parts analitzades en 
funció del seu grau de proximitat. 

                                                
189 La Dra. Arjuna Tuzzi, professora titular d’Estadística Textual a la Università 
degli Studi di Padova i coordinadora de la meva estada de recerca en aquest 
centre, va dur a terme amb el programa R una anàlisi estadística de la distància 
intertextual de base lèxica. 
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Els identificadors de cadascuna de les parts del corpus són els 
següents: 
Marca identificadora Document 
X000_BE_01_CIU_00_preambul Preàmbul de la base elaborada pel GP CiU 
X000_BE_02_ERC_00_preambul Preàmbul de la base elaborada pel GP ERC 
X000_BE_03_ICV_00_preambul Preàmbul de la base elaborada pel GP ICV-EUiA 
X000_BE_04_PSC_00_preambul Preàmbul de la base elaborada pel GP PSC-CpC 
X002_PC_00_preambul Preàmbul de la versió del Parlament 
X003_CG_00_preambul Preàmbul de la versió de les Corts Generals  

Taula 32. Distància lèxica dels preàmbuls (marques identificadores) 

En primer lloc, es va analitzar el grau de connexió lèxica entre els 
preàmbuls de les bases dels GP i les versions consensuades. La 
gràfica que en resulta és la següent:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
En aquesta primera gràfica s’observa com els preàmbuls de les 
versions190 del Parlament i les Corts Generals s’agrupen en el 
primer conglomerat entre els nivells 0,35 i 0,36. Aquests dos són 
els preàmbuls més similars des d’un punt de vista lèxic. 
A continuació, pujant a la gràfica, el següent text que s’agrupa és 
la base que elabora ERC. Aquest conglomerat es produeix quasi al 
nivell 0,45, fet que significa que, tot i ser similar estadísticament, 
                                                
190 En aquest punt cal recordar, com afirmàvem a l’apartat 8.2.1, que la primera 
versió consensuada, la de la Ponència, no contenia cap preàmbul (per aquest 
motiu, doncs, aquesta versió no apareix a la gràfica resultant). 

Gràfica 10. Anàlisi de conglomerats de la distància 
lèxica dels preàmbuls (R) 
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aquest text presenta algunes característiques lèxiques distintives, 
però manté prou similitud per formar una agrupació amb els textos 
esmentats. 

En paral·lel, entre el nivell 0,45 i 0,50 es genera un altre clúster, el 
de la dreta, que agrupa els preàmbuls anteriors amb les bases 
redactades per CiU i ICV-EUiA. És a dir, els textos dels 
ecosocialistes i els convergents presenten similituds.  

Per últim, tots aquests textos s’agrupen a la part superior, cap al 
nivell 0,55, amb el preàmbul que elabora el GP PSC-CpC, de 
forma que aquest és el més diferent de tots des d’un punt de vista 
lèxic. 

La segona anàlisi de conglomerats que s’ha executat ha estat el que 
ha permès comparar la part dispositiva, és a dir, l’articulat de 
cadascuna de les bases i versions elaborades. S’empren les 
marques identificadores següents: 
Marca identificadora Document 
X000_BE_01_CIU_01_articulat Articulat de la base elaborada pel GP CiU 
X000_BE_02_ERC_01_articulat Articulat de la base elaborada pel GP ERC 
X000_BE_03_ICV__01_articulat Articulat de la base elaborada pel GP ICV-EUiA 
X000_BE_04_PSC_01_articulat Articulat de la base elaborada pel GP PSC-CpC 
X001_PON_01_articulat Articulat de la versió de la Ponència redactora 
X002_PC_01_articulat Articulat de la versió del Parlament 
X003_CG_01_articulat Articulat de la versió de les Corts Generals 

Taula 33. Distància lèxica dels articulats (marques identificadores) 

Quan s’analitzen estadísticament els articulats de les bases i 
versions consensuades de l’EAC, la gràfica que en resulta és: 
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Aquesta gràfica demostra que els textos consensuats –agrupats a la 
part inferior dreta– formen un bloc compacte. Entre ells s’estableix 
el primer conglomerat del corpus, al voltant del valor 0,05. 
Tanmateix, la distància és més curta (fins al 0,07 
aproximadament), sobretot, entre les versions del Parlament  i la de 
les Corts, per acabar unint-se a la de la Ponència. 
A continuació, els dos articulats que més s’hi assemblen per ordre 
jeràrquic, malgrat que a una distància més gran (passa d’un 0,09 al 
0,25), són els de CiU i ERC, respectivament.  
El de CiU és el que, en comparació, manté un grau de similitud 
més alt amb els textos consensuats, però la proximitat amb 
l’articulat d’ERC és més gran (situat cap al 0,26). Aquestes dues 
bases formen un segon conglomerat per, al final, fer un altre gran 
salt (passem al 0,34 aproximat) i agrupar-se amb els textos d’ICV-
EUiA i PSC-CpC. 
Així doncs, la vista general de la gràfica diferencia clarament dos 
grups: a la dreta inferior, els textos estatutaris redactats i aprovats 
en seu parlamentària; a la part centre-esquerra mig-superior, les 
bases estatutàries que elabora cada GP. Els textos consensuats 
presenten un bloc clarament diferenciat i, del grup de bases 
estatutàries, les que més s’hi apropen són les de CiU i ERC. Entre 
les bases, a més de la proximitat entre els textos de CiU i ERC, les 
versions que elaboren ICV-EUiA i PSC-CpC, com ja es va 

Gràfica 11. Anàlisi de conglomerats de la distància lèxica dels articulats (R) 
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concloure a Morales (2008), són les més properes des del punt de 
vista lèxic. 
L’última part de la norma que s’ha comparat per separat ha estat la 
part final (o disposicions). Les marques identificadores emprades 
han estat: 
Marca identificadora Document 
X000_BE_02_ERC_02_disposicions Part final de la base elaborada pel GP ERC 
X001_PON_02_disposicions Part final de la versió de la Ponència 
X002_PC_02_disposicions Part final de la versió del Parlament 
X003_CG_02_disposicions Part final de la versió de les Corts Generals 

Taula 34. Distància lèxica de les parts finals (marques identificadores) 

Així doncs, un cop analitzades les dades amb el programari R, la 
gràfica que en resulta és la següent: 

Si llegim la gràfica des de la part inferior, la part final de la 
Ponència i del text que s’aprova al Parlament, són les més 
properes. 

Això s’explica pel fet que entre ambdues versions es produeixen 
canvis quant a tècnica normativa i tècnica lingüística, per la qual 
cosa aquests no divergeixen gaire. 

Gràfica 12. Anàlisi de conglomerats de la distància lèxica de les parts finals (R) 
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A continuació, l’anàlisi de conglomerats presenta com a escrit més 
proper la versió de les Corts i, per tant, presenta com a text més 
aïllat (i, per tant, més allunyat lèxicament) el que redacta ERC. 

Tot seguit, hem analitzat la distància lèxica de totes les parts que 
acabem d’esmentar conjuntament. La gràfica resultant ha estat: 

Si estudiem la distància lèxica de tots aquests documents 
segmentats en parts, els conglomerats identificats corresponen, en 
general, als diferents apartats de la normativa: a la part més baixa 
de la gràfica (centre-dreta) hi ha els articulats de les tres versions 
consensuades en seu parlamentària. A continuació, aquest bloc 
connecta amb la part normativa de les bases que elaboren CiU, 
ERC, ICV-EUiA i PSC-CpC (de més proper a més llunyà). 
Aquest primer gran conglomerat identifica la mateixa part de la 
norma de totes les parts del corpus, fet que demostra que presenten 
unes característiques textuals compartides, pròpies del gènere 
textual. 
S’uneix amb els preàmbuls dels diferents estatuts i bases 
estatutàries. Cap a la dreta –situades una mica més a prop que el 
bloc de l’esquerra–, amb les versions que del Parlament i les Corts 

Gràfica 13. Anàlisi de conglomerats de la distància lèxica de les parts que 
integren els documents del corpus (R) 
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i, per últim, amb la d’ERC. Cap a l’esquerra, connecta després amb 
el darrer conglomerat que descrivíem: les bases d’ICV-EUiA, CiU 
i PSC-CpC. 

Per últim, cal assenyalar que a la part esquerra de la gràfica 
s’agrupen jeràrquicament les diferents disposicions. Les que més 
s’assemblen són les de la Ponència i el Parlament; a continuació, 
enllacen amb les disposicions del text que s’aprova a les Corts i, 
per acabar, el text que més s’allunya lèxicament d’aquest grup és la 
part final de la base que elabora ERC. 

Per acabar, hem analitzat la distància lèxica de totes les parts que 
acabem d’esmentar conjuntament.  

La gràfica resultant ha estat: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aquesta gràfica confirma la nostra metodologia de treball separant 
el corpus en dos grans blocs. A l’esquerra tenim, com a primer 
agrupament, les darreres versions consensuades (del Parlament i de 
les Corts Generals), que a continuació s’agrupen amb el text que 
elabora la Ponència. A la dreta, hi ha les bases estatutàries 
agrupades: des del punt de vista de la distància lèxica les bases que 
presenten ERC i PSC-CpC formen un primer conglomerat, que tot 
seguit –hi ha una distància molt baixa entre tots dos– s’agrupen 
amb les de CiU i ICV-EUiA. 

Gràfica 14. Anàlisi de la distància lèxica dels subcorpus (R) 
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8.3.5. Altes i mitjanes freqüències 
La cinquena part d’aquesta exploració consisteix a analitzar les 
formes més freqüents, el que anomenem altes freqüències. 
Per fer-ho, hem aplicat la tècnica proposada per l’estadística 
Arjuna Tuzzi, segons la qual es pot analitzar el llistat jeràrquic 
d’ocurrències tot distribuint el lèxic (en base a la seva freqüència 
absoluta al corpus) en les tres franges següents: 
• freqüències altes; 
• freqüències mitjanes; 
• freqüències baixes. 
El llindar entre les freqüències altes i mitjanes es troba en les 
primeres formes, la freqüència absoluta de les quals es repeteix en 
més d’una forma del corpus. 
Per tant, el límit numèric al voltant del qual es divideixen aquestes 
formes es fixa en aquell punt en què dues paraules –començant a 
comptar des de dalt– compten amb el mateix número de freqüència 
absoluta. En el nostre cas, són les 30 primeres: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Imatge 11. Freqüències altes del vocabulari (Lexico3) 
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Entre aquestes predominen les formes funcionals. Així mateix, les 
paraules de semàntica plena són les més previsibles, atès que fan 
referència a les institucions i als aspectes més generals que regula 
l’EAC. 
Pel que fa la distinció entre formes de freqüència baixa i de 
freqüència mitjana, cal establir la frontera en el moment en què, 
quan comencem comptant in crescendo des de les ocurrències amb 
una freqüència absoluta més baixa (és a dir, dels de freqüència 1, 
els hàpax), la seqüència de números naturals s’interromp per 
primera vegada. 
Arjuna Tuzzi exposa aquest mètode a L’analisi del contenuto. 
Introduzione ai metodi e alle tecniche di ricerca: 

A partire dagli hapax, si trovano parole con frequenza pari a 1, a 2, a 3, 
e così via ordinatamente per tutti i numeri naturali, fino ad arrivare al 
primo salto di frequenza, cioè alla prima lacuna della successione. 
L’ultimo numero della successione interrotta rappresenta il limite tra la 
fascia delle basse frequenze e quella delle medie frequenze. 

(Tuzzi 2003:80) 

A la matriu de dades del nostre corpus, la primera interrupció de la 
seqüència de números naturals –començant des de la part inferior– 
es produeix després d’econòmic: 

Imatge 12. Separació entre freqüències baixes i mitjanes (Lexico3) 
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La seqüència de números naturals fa un salt de la forma econòmic 
(freqüència 75) a bilateral (freqüència 77); no hi ha cap forma amb 
una freqüència absoluta de 76. La forma bilateral és la número 
262, així que hi ha un total de 229 formes de freqüència mitjana. 
Ambdós blocs (les freqüències altes i mitjanes) constitueixen 
l’anomenat vocabulari d’alta freqüència. 
Així doncs, si es divideixen les formes del nostre corpus en base a 
aquest criteri, s’observa la distribució d’ocurrències següent: 
 Núm. de formes Ocurrències % corpus 
Altes 33 81.131 49,57% 
Mitjanes 229 39.344 24,04% 
Baixes 5.428 43.203 26,40% 
 5.690 163.678 100,00% 

Taula 35. Distribució de les ocurrències en base a llur freqüència 

Les freqüències altes i mitjanes acumulen, per tant, 120.475 
ocurrències, és a dir, el 73,61% de formes del corpus.  

En aquesta franja de vocabulari apareixen moltes paraules de tipus 
funcional. N’hem documentat un total de 67191: de, la, i, l, les, a, en, 
d, el, que, els, del, dels, per, amb, 1, o, 2, al, una, sobre, un, aquest, 
3, s, tot, com, no, altres, es, també, b, aquesta, 4, pel, als, c, entre, 
seva, totes, llur, seves, 5, si, així, tots, aquests, què, hi, llurs, e, 
davant, mitjà, quan, se, pels, ens, 6, més, aquestes, quals, 
mitjançant, f, dins, qualsevol, sens i li. 
És pertinent esmentar que algunes d’aquestes formes 
monolèxiques tenen més d’una funció: xifres com 1 o 2 apareixen 
com a numerals (article 2) o com a elements d’una enumeració. 

Això mateix succeeix amb altres formes d’aquest llistat: la lletra i 
s’empra com a conjunció copulativa o en enumeracions 
alfabètiques; la lletra l s’empra com a article amb apòstrof (l’) o en 
enumeracions alfabètiques. Altres casos similars són a (preposició 
o enumeració), d (preposició de apostrofada o enumeració), s 
(pronom se apostrofat o enumeració). Altres, només s’empren com 
a parts d’enumeracions (5, 6, c, e i f). 
A més, cal esmentar les formes mitjà (documentada sobretot a la 
locució per mitjà de i, en només 10 de les 118 ocurrències, com a 

                                                
191 Se’n pot consultar el llistat complet als annexos 6 i 7. 
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substantiu) i ens (documentada sobretot com a substantiu i, en 
només 3 de les 114 ocurrències, com a pronom de la primera 
persona del plural). 

Malgrat que entre aquestes hi ha formes com estat o dret que, en 
principi, presenten polisèmia, en la majoria de concordances 
s’acostuma a emprar la mateixa. Per exemple, la distribució 
gramatical de la forma estat al corpus (pot ser substantiu o el 
participi passat d’estar) és: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

participi 7 1 2 0 3 5 5 

substantiu 104 57 29 16 203 238 195 

 111 58 31 16 206 243 200 

En la gran majoria de contextos documentats, s’empra com a 
substantiu (és una forma característica dels llenguatges de les 
ciències polítiques i del dret). En el cas de la forma dret, que pot 
ser un adjectiu i un substantiu, s’empra només com a substantiu. 
Així doncs, hem observat que múltiples formes que podrien tenir 
múltiples significats, en el corpus n’adopten eminentment un (la 
majoria d’ocurrències tenen un sol ús) i després es documenten uns 
pocs casos amb un significat diferent192.  
D’entre les freqüències altes, trobem paraules plenes, com 
Generalitat, Catalunya, article, estat, competència, ha, correspon, 
Parlament, han, dret, estatut i matèria. 

Entre aquestes trobem les dues institucions bàsiques de 
l’ordenament jurídic català, la Generalitat de Catalunya (el poder 
executiu autonòmic) i el Parlament (el poder legislatiu autonòmic),  
i el text normatiu que s’aprova, l’EAC (forma estatut); aquestes 
institucions i l’EAC fan en molts contextos de subjecte de l’oració. 
Atès que l’EAC 2006 estableix el règim jurídic autonòmic, recull 
els drets i deures de la ciutadania, així com les atribucions 
competencials del govern. Per aquest motiu, entre les més 
freqüents, apareixen formes com dret (documentada sobretot a 
[tenir] dret a) o substantius, com competència i matèria, que 

                                                
192 L’esforç i recursos emprats per lematitzar el corpus i obtenir aquest grau 
d’informació no ens hauria ajudat significativament. 
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dibuixen el règim competencial de l’EAC. Per atribuir les 
funcions, a l’EAC s’empren verbs com correspon o haver. Les 
formes d’aquest darrer verb ha i han s’empren com a auxiliar (amb 
participis com estat) o com a verbs modals (que, per tant, emprats 
en un text normatiu tenen un valor performatiu). L’última forma 
del llistat de freqüències altes és article, emprada no només en els 
epígrafs de la norma (dividida en 223 articles, com hem vist a 
l’apartat 8.2) sinó també en nombroses remissions internes. 
Aquestes formes indiquen la tendència de formes més freqüents: a 
partir de la franja de formes més freqüents predominen les relatives 
a l’àmbit polític, jurídic i administratiu. 

Quant a les formes de la franja mitjana193, es pot agrupar el lèxic en 
funció de les categories següents. 

S’hi identifiquen adjectius (en molts contextos substantivitzats) 
com català, catalanes i catalana que fan referència a Catalunya, 
l’àmbit d’aplicació de l’EAC. 
A més, un altre adjectiu substantivitzat, ciutadans, apareix en 
aquesta franja de freqüències altes. Són freqüents, doncs, les 
referències al destinatari principal de l’EAC: la ciutadania.  

Altres formes que segueixen el mateix ús substantivitzat que els 
exemples anteriors, és a dir, documentades com a 
adjectius/substantius són seu (a 6 contextos s’empra com a 
substantiu), seus, fiscal i política. 

La resta de formes adjectives que s’han identificat al llistat d’altes 
freqüències són polítiques, públic, oficial, personal, local, 
administrativa, públics, social, exclusiva, general, públiques, 
estatal, locals, europea, territorial, judicial, pública, socials, jurídic, 
estatals, cultural, superior, generals, compartida, internacionals, 
executiva, econòmica, econòmics, especial, autònomes, pròpia, 
orgànica i plena. 
Quant als substantius, s’observa un ús generalitzat de formes 
relatives al llenguatge general i al jurídicoadministratiu, habituals 
en la redacció de les normes, com poden ser-ho règim, cas, serveis, 
persones, territori, condicions, activitat, establiment, entitats, 
marc, recursos, sistema, termes, relació, activitats, relacions, unió, 
administracions, membres, interès, procediments, registre, criteris, 
                                                
193 Se’n pot consultar el llistat complet a l’Annex 6. 



 

 286 

centres, procediment, caràcter, servei, determinació, manera, 
funcionament, informació, bilateralisme, accés, fons, forma, 
patrimoni, referència, respecte, perjudici, béns, empreses, mitjans 
i interessos. 
Predominen també les paraules que fan referència al marc 
normatiu que estableix l’EAC. D’una banda, hi ha formes relatives 
a les institucions que s’hi regulen, com govern, consell, 
institucions, comissió, òrgans, president, tribunal, organismes, 
presidenta, diputats i seu. 

De l’altra, com és obvi, són habituals formes que pertanyen al 
marc competencial que dibuixa l’EAC, relatives al llenguatge 
normatiu general (llei, drets, acord, lleis, principis, constitució, 
legislació, mesures, capacitat, normes, facultats, títol, proposta, 
acords, matèries, àmbits, disposicions, convenis, principi, deures, 
capítol, apartat, potestat i normativa).  

A més, en aquesta franja d’altes freqüències es documenten 
aquelles paraules que estableixen el marc competencial del nou 
EAC (regulació, competències, gestió, administració, àmbit, 
participació, funcions, exercici, protecció, control, organització, 
poders, ordenació, desenvolupament, planificació, execució, 
col·laboració, formació, inspecció, reforma, mecanismes, creació, 
coordinació, promoció, reconeixement, aplicació, comunicació, 
funció, representació, aprovació, cooperació, delegació i defensa), i 
les matèries que s’hi han de regular (justícia, seguretat, autonomia, 
llengua, comunitats, igualtat, treball, autogovern, ensenyament, 
foment, finançament i transport). 
Les formes verbals més freqüents són és, inclou, tenen, pot, 
estableix, establir, ésser, promoure, garantir, té, són, fa, poden, 
estableixen, regular, participar, participa i fer, i l’adverbi 
especialment s’empra en molts articles per complementar-los.  

 
8.3.6. Anàlisi factorial de correspondències 
La sisena recerca que hem integrat en aquesta exploració 
lexicomètrica duta a terme en estudis com aquest és l’anàlisi 
factorial de correspondències (AFC), que inclou Lexico3.  

Aquesta prova “permet de visualiser les positions relatives des 
classes dans l’espace” (Lebart, i Salem 1994:133).  
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Segons el Centre de Lexicometria de la UB, cal interpretar la 
gràfica així: 

Els punts representen les parts. La proximitat en el plànol representa la 
proximitat d’utilització del vocabulari. Podem així visualitzar 
ràpidament la similitud i la dissimilitud entre els […] punts. Podem 
veure quins són els textos que mostren una tendència a utilitzar el 
mateix vocabulari en les mateixes proporcions i, per tant, els que són 
més pròxims entre si, i quins són els emissors antagònics des del punt de 
vista freqüencial. 

(Centre de Lexicometria 1993:17) 

A continuació presentem la gràfica de l’AFC del nostre corpus. 
L’eix horitzontal pren com a referència el factor 1 (és a dir, la base 
de CiU) i l’eix vertical pren com a referència el factor 6 (la versió 
estatutària aprovada a les Corts). 
Així doncs, la gràfica que en resulta és la següent: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gràfica 15. Anàlisi Factorial de Correspondències (Lexico3) 
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Aquesta representació palesa un fet ja contrastat amb l’anàlisi de la 
distància lèxica. L’AFC divideix clarament els textos del nostre 
corpus en dos grans blocs: a la dreta, les bases de cada GP, i a 
l’esquerra, els estatuts consensuats en seu parlamentària. 
Al primer bloc, els textos se situen, quant a proximitat, en l’ordre 
següent: ERC, PSC-CpC, CiU i, finalment, ICV-EUiA. Entre les 
bases estatutàries la distància és mínima, i els textos més propers 
són els d’ERC i PSC-CpC. 
Al segon bloc, el de la dreta, s’observa que la distància entre textos 
és molt més gran, en tots els casos. Tanmateix, entre el text de la 
Ponència i el que s’aprova a les Corts s’escurça la distància 
respecte del que s’aprova al Parlament.  
Per tant, segons l’AFC es pot concloure que la versió de la 
Ponència i la de les Corts són, lingüísticament, més properes. 
Aquesta panoràmica194 té en compte no només el vocabulari i la 
seva freqüència d’ús, sinó també l’índex d’especificitat de les 
formes. 

Per concloure, cal afirmar que la versió del Parlament del 30 de 
setembre de 2005 és la més diferent, la que menys s’assembla a la 
resta de textos que integren el nostre corpus. 
Aquest text pateix fortes retallades (el ribot de les Corts Generals a 
què Montilla feia referència a l’apartat 3.10.1) durant la darrera 
fase de la tramitació parlamentària a Madrid. Aquesta tramitació, 
des d’un punt de vista polític, resultava més expansiva 
competencialment. Durant aquesta exploració lexicomètrica i 
l’anàlisi qualitativa dels resultats, ens proposem d’explicar alguns 
canvis lèxics significatius que s’hi produeixen. 

 
8.4. Vocabulari comú 
8.4.1. Estudi quantitatiu 
La primera part de l’anàlisi se centra a definir les tendències 
quantitatives generals del vocabulari de base. Com assenyalàvem a 
l’apartat 7.4.1, no és tan interessant estudiar el vocabulari 
compartit com les particularitats dels textos o dels blocs . 
                                                
194 Aquesta gràfica, per tant, complementa l’estudi de la riquesa lèxica que hem 
presentat a l’apartat 8.3.3. 
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Per aquest motiu, en aquesta primera secció fem una descripció 
genèrica del vocabulari del corpus en base a les tres classificacions 
següents: 

• vocabulari comú (“conjunt de formes presents a totes les parts 
d’un corpus”, Salem, Cabré, i Romeu 1990:40). 

• vocabulari original (o exclusiu) (“per a una part del corpus, 
conjunt de formes originals per a aquesta part”, Salem, Cabré, i 
Romeu 1990:40). 

• hàpax195 (“forma de freqüència 1 en el corpus o en una de les 
parts”, Salem, Cabré, i Romeu 1990:23). 

En aquest apartat, s’adopta com a punt de partida de l’anàlisi 
l’índex de freqüència absoluta de les formes. 
A la fase següent de l’anàlisi, molt més detallada, ens ocupem del 
vocabulari de base (“conjunt de formes que no presenten, per a un 
llindar determinat, cap especificitat, ni negativa ni positiva, a cap 
de les parts”; Salem, Cabré, i Romeu (990:40)). Després, a partir 
de l’índex d’especificitat, es caracteritza el vocabulari amb 
especificitat (“conjunt constituït per una probabilitat i un signe 
positiu o negatiu que permet establir un judici sobre l’abundància 
(o escassetat) de les ocurrències d’una forma en una de les parts 
d’un corpus”, Salem, Cabré, i Romeu 1990:18). 

El quadre general de freqüències i de descripció quantitativa és: 
 N196 V VC VO HdP 
CiU 19.861 2.642  648 1.271 
ERC 10.620 1.848  329 1.023 
ICV 6.156 1.408  259 773 
PSC 2.966 828  83 510 
001_PON 39.816 3.452  125 1.557 
002_PC 44.254 3.674  105 1.642 
003_CG 40.006 3.459  151 1.550 
 163.679 5.690 348   

Taula 36. Classificació del vocabulari en: comú, original i hàpax 

                                                
195 Els hàpax s’analitzen a l’apartat següent. 
196 Llegenda de l’encapçalament: 
N = ocurrències 
V = vocabulari 
VC = vocabulari comú 
VO = vocabulari original (freqüència 0 a la resta de documents) 
HdP = hàpax de part (freqüència 1 a la part seleccionada) 
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Es pot consultar el llistat complet amb les 348 formes relatives al 
vocabulari comú de tots els textos del corpus (Annex 8). 
 

8.4.2. Estudi qualitatiu 
Les 348 formes que acabem d’esmentar integren el vocabulari 
comú d’aquest corpus. 

Entre aquestes, hi ha una setantena de formes funcionals, entre les 
quals preposicions (de, a, en, dels, del, per, amb, davant…), 
determinants i pronoms (la, el, els, llur, aquest, tot, ho, hi…), 
adverbis (també, quan, sense, especialment…) i conjuncions (que, 
perquè…). També s’hi inclouen números, ja que el programari 
interpreta com a formes els números dels encapçalaments. 

En el vocabulari compartit, apareixen verbs –auxiliars i principals– 
com ha, han, és, tenen, pot, té, garantir, promoure, són, poden i 
tinguin. S’hi documenten verbs com haver-hi, ésser, poder o tenir, 
i d’altres més propis del llenguatge normatiu (garantir, promoure). 

La resta de formes del llistat són adjectius i substantius. Aquestes 
categories són les més significatives numèricament. 

El primer grup que podem establir és el de formes relatives a la 
configuració institucional i règim jurídic de l’EAC 2006. Així 
doncs, són freqüents les ocurrències relacionades amb les 
institucions i topònims bàsics de l’àmbit català (Generalitat, 
Catalunya, Parlament, Estatut, Govern, Sindicatura de Comptes, 
Síndic de Greuges, Conseller, Barcelona, Aran…), i també de 
l’àmbit estatal (com el Tribunal Constitucional, el Consell General 
del Poder Judicial, Espanya…). 
Una altra agrupació és la del llenguatge normatiu, amb referències 
al marc legislatiu i de dret (llei(s), matèria, règim, dret(s), 
Constitució, normes, disposicions, acord(s), moció de censura, 
principi(s), plena, deure, llibertats, fonamentals, legal(s), 
normatives, legislació, legislativa…), així com a l’organització 
competencial que estableix l’EAC 2006 (competència, matèria, 
competències, funcions, control, exercici, capacitat, funció, 
potestat, facultats, voluntat…).  

De fet, com és obvi, hi ha una forta presència de formes en el 
vocabulari comú relatives a les competències que s’hi assumeixen 
(gestió, organització, protecció, execució, col·laboració, creació, 
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coordinació, aplicació, desplegament…). Relacionades amb 
aquestes, doncs, el vocabulari comú té formes que fan referència a 
les disposicions estatutàries quant a règim lingüístic (castellà, 
llengües…), àmbit competencial (patrimoni, comunicació, mitjans, 
electoral, salut, recerca, medi, habitatge, cossos, cultura, 
educació, comerç, tecnologies, consulta, joves…) o finançament 
(finançament, impostos, tributs…), entre altres. 

Així mateix, abunden els adjectius relatius a l’àmbit geogràfic 
(català, catalana, catalanes, europea, europeu(s), espanyol…), a 
l’abast normatiu (estatal(s), local(s), autònomes, internacional(s), 
autònoma, autònomes, nacional, territorial(s), nacional, universal) 
o a l’àmbit d’aplicació (públic(s), pública, públiques, general(s), 
oficial(s), pròpia, pròpies, propis, especials, social(s), cultural(s), 
fiscal, econòmic, econòmica, econòmiques, laborals, financera…) 
de les disposicions. 

Com és normal, hi predominen també formes pertanyents al lèxic 
general (abast, activitat, anys, funcionament, igual, modalitats, 
personals, presència, relacions, valor…) o específiques del 
llenguatge juridicoadministratiu (bases, ens, entitats, organismes, 
organitzacions, marc, representants, vigència, informació, afers, 
economia, secret, suficiència, política, polítics, polítiques…), i 
també es poden agrupar les formes compartides relatives a 
l’organització administrativa del territori (ciutat, ciutadana, 
ciutadanes, ciutadania, ciutadans, comarques, municipis, societat, 
territori, territorial, territoris). 

Per últim, ens agradaria assenyalar un grup de formes que s’han de 
tractar apart. Formen part del que Fernández Lagunilla descriu com 
a lèxic comú panideològic i que configura el nucli del discurs 
públic actual: 

El uso de la palabra como seña de identidad de una ideología 
determinada da cuenta de un fenómeno más del pasado que del 
momento presente. [...] Hoy es más extenso el léxico común a todas las 
ideologías que el que permite diferenciarlas. [...] Ese léxico común está 
integrado por palabras o lexías (expresiones fijadas que funcionan casi 
como palabras compuestas) marcadas de una connotación afectiva, 
positiva (como democracia, libertad, etc.) o negativa (dictadura, 
demagógico, etc.), esto es, las constitutivas del vocabulario nuclear del 
lenguaje político, de un lado, y, de otro, las integrantes de un 
vocabulario técnico y burocrático. 

(Fernández Lagunilla 1999b: 17-18)  
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Així doncs, algunes d’aquestes fan referència a conceptes 
juridicoadministratius (autonomia, lliure, sufragi, nació, 
autogovern, descentralització, subsidiarietat…), valors abstractes 
(cohesió, benestar, equilibri, igualtat, justícia, integració, seguretat, 
transparència, efectivitat, iniciativa, qualitat, responsable…), 
conceptes abstractes (interessos, oportunitats, identitat, llengua, 
història, necessitats, possible, màxim, coneixement, decisions, 
especial, vida…) o formes relatives a l’organització social 
(comunitats, món, família, pobles, col·lectiva, humans, països, 
popular, vida) que, en tot cas, inclouen aquest matís de connotació 
afectiva a què fa referència Fernández Lagunilla. 

 
8.5. Hàpax 
Durant la revisió bibliogràfica hem constatat que hàpax (entesa 
com a forma de freqüència 1) té fins a tres definicions diferents: 

• Definició A 
És la definició d’hàpax més àmplia i estesa. És la forma que 
“apareix una vegada en alguna de les versions, independentment de 
si apareix o no a les altres” (Salem, Cabré, i Romeu 1990:23); és a 
dir, es parteix de la base que és “una forma de freqüència 1 en una 
de les parts” (ibid. 23). 

Des d’aquesta òptica, no ens interessa gaire analitzar els hàpax, ja 
que aportarien poca informació. Les unitats amb una variació d’ús 
més gran entre parts que podrien ser interessants d’analitzar, ja les 
recull l’anàlisi d’especificitats (apartat 8.6). 

• Definició B 
D’acord amb aquesta segona accepció, la forma “apareix només 1 
vegada a 1 de les versions i a les altres no apareix”, d’acord amb la 
definició que un hàpax és “una forma de freqüència 1 en el corpus” 
(ibid. 23). 

Això ens permet estudiar detalladament el vocabulari exclusiu 
d’una part, per detectar-hi les formes que només apareixen a un 
subcorpus i que a la resta de parts no surten. 
Són interessants perquè permeten identificar els temes tabú 
d’algunes versions i alguns marcadors ideològics propis d’alguns 
GP. 
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• Definició C 
Hem trobat pertinent establir una tercera definició ad hoc d’hàpax 
per referir-nos a les formes úniques de cada bloc del corpus. 
Així, es poden identificar les formes amb freqüència 1 al bloc 1 de 
documents (es trobin o no documentades al bloc 2), i les formes 
que tenen freqüència 1 al bloc 2 de documents (apareguin o no al 
bloc 1). 
Així doncs, establertes aquestes tres nocions que semblen 
coincidents (però que no ho són pas), presentem el recompte 
d’hàpax del corpus: 
 N197 V H(A) H(B) H(C) 
CiU 19.861 2.642 1.271 515 

Bloc 1:  
4198 

ERC 10.620 1.848 1.023 290 
ICV 6.156 1.408 773 229 
PSC 2.966 828 510 76 
001_PON 39.816 3.452 1.557 99 

Bloc 2: 
867199 

002_PC 44.254 3.674 1.642 95 
003_CG 40.006 3.459 1.550 125 

Taula 37. Nombre de formes relatives a cada definició d’hàpax 

La gràfica demostra que la distribució dels hàpax, com succeïa 
amb la distribució del vocabulari al corpus, és força dependent de 
la corba de creixement del vocabulari (és a dir, de la llei de Zipf a 
de l’apartat 8.3.2). 
Si adoptem qualsevol de les definicions d’hàpax presentades, es 
confirma aquesta tendència descrita a l’obra Des tracts en mai 68: 

Les hapax fonctionnels occupent une très petite partie du texte total, les 
hapax lexicaux en occupent une beaucoup plus grande; inversement, les 
10 premières fonctionnelles fournissent toujours un pourcentage du 
texte beaucoup plus grand que les 10 «vedettes» lexicales. 

(Demonet, et al. 1975:105) 

                                                
197 Llegenda de l’encapçalament: 
N = ocurrències 
V = vocabulari 
H(A) = hàpax (segons la definició A) 
H(B) = hàpax (segons la definició B), inclosos a l’Annex 9 
H(C) = hàpax (segons la definició C), inclosos a l’Annex 9 
198 El bloc 1 no té cap hàpax que sigui una forma exclusiva d’aquest bloc. 
199 D’aquestes, 558 són formes exclusives del bloc 2. 
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8.5.1. Quantificació dels hàpax (definició A) 
Quant a l’estudi d’hàpax en base a la definició A, la més àmplia 
però que menys informació ens aporta, observem que: 
• la base estatutària elaborada per CiU té 1.271 hàpax; 
• la base estatutària elaborada per ERC en té 1.023; 
• la base estatutària elaborada per ICV-EUiA en té 773; 
• la base estatutària elaborada per PSC-CpC en té 510; 
• la versió de la Ponència en té 1.557; 
• la versió aprovada al Ple del Parlament en té 1.642; 
• la versió aprovada a les Corts Generals en té 1.550. 

Aquesta tesi inclou a l’Annex 9 el llistat de formes que, segons la 
definició A, es podrien considerar hàpax, però no ens aturem a 
descriure-la, perquè és més interessant tenir en compte les 
diferències que les similituds. Si més no, un estudi basat en 
aquestes unitats seria erroni, ja que prendria com a punt de partida 
només les freqüències absolutes, paràmetre que queda invalidat per 
la diferència quant a la mida de les parts del corpus. 
A més, l’anàlisi d’especificitats posterior (apartat 8.6) és una 
aproximació més depurada a aquestes unitats, que presenten 
freqüència 1 a una de les parts. D’acord amb la llei 
hipergeomètrica en què es basa l’anàlisi de Lexico3, podem 
detectar-hi les unitats estadísticament significatives (és a dir, que 
tenen un índex d’especificitat positiu o negatiu). 
 

8.5.2. Quantificació dels hàpax (definició B) 
Quant a l’estudi d’hàpax en base a la definició B, que aporta una 
quantitat d’informació significativa, s’observa que: 
• la base estatutària elaborada per CiU té 515 hàpax; 
• la base estatutària elaborada per ERC en té 290; 
• la base estatutària elaborada per ICV-EUiA en té 229; 
• la base estatutària elaborada per PSC-CpC en té 76; 
• la versió de la Ponència en té 99; 
• la versió aprovada al Ple del Parlament en té 95; 
• la versió aprovada a les Corts Generals en té 125. 
Aquesta tesi inclou a l’Annex 9 el llistat de formes que, segons la 
definició B, es podrien considerar hàpax.  
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8.5.3. Quantificació dels hàpax (definició C) 
Si filtrem els hàpax segons la definició C, s’observa que: 

• les bases del bloc 1 tenen 4 hàpax (tot i estar documentades, 
com a mínim un cop, en alguna part del bloc 2); 

• les versions consensuades del bloc 2 tenen 867 hàpax (dels 
quals 558 no están documentades, ni tan sols un cop, al bloc 1). 

Aquesta tesi inclou a l’Annex 9 el llistat de formes que, segons la 
definició B, es podrien considerar hàpax. 

A continuació, doncs, analitzem alguns dels hàpax que hem 
presentat en aquestes quantificacions. N’analitzem les més 
significatives a l’apartat 8.5.4. S’estudien individualment (per text) 
i, després, en conjunt (per blocs). 

 
8.5.4. Hàpax del bloc 1 
En aquest apartat es presenten i s’analitzen alguns dels hàpax dels 
llistats complets (inclosos a l’Annex 9) que s’han documentat a les 
bases estatutàries elaborades pels grups parlamentaris CiU (8.5.4.1), 
ERC (8.5.4.2), ICV-EUiA (8.5.4.3) i PSC-CpC (8.5.4.4). 
 

8.5.4.1. Hàpax de la base de CiU 
Segons les dades analitzades, la versió de CiU inclou 515 hàpax 
(segons la definició  B). D’aquests, resulta especialment interessant 
destacar la presència de formes amb connotació positiva com, entre 
altres, avantguarda, beneficoassistencial, bo, bonament200, 
civilitzacions, consensuar, preeminència, privilegiades, 
racionalització, sensibilitat o supremacia. 

La base esmenta implícitament el federalisme asimètric en definir 
el text estatutari que s’havia de negociar (caracteritzen aquest 
procés de reforma com a irrenunciable i legítima): 

L’Estatut com a instrument per al reconeixement de l’autogovern no és 
casual, sinó que reflecteix el component asimètric amb el qual la 
Constitució enfoca l’autogovern territorial. 

                                                
200 Aquesta forma es documenta a la base de CiU, encapçalada pel poema Ara 
mateix, de Miquel Martí i Pol. 
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L’EAC 1979 havia estat clau per superar el franquisme, al qual 
aquesta base estatutària s’hi refereix amb l’hàpax antic [règim]. 
Quant a la definició de CiU de l’EAC 2006, és important 
assenyalar hàpax com autorganització, idiosincràsies, sobiranies i 
sobirà. Així mateix, algunes formes fan referència al passat de 
Catalunya (arrels, Llull o mil·lenària), com al fragment següent: 

Catalunya com a nació amb una tradició històrica mil·lenària té els 
seus propis símbols que configuren i formen part de la seva identitat  

El text defineix les manifestacions simbòliques que empara l’EAC 
2006 com a coherents [amb el caràcter plurinacional de l’Estat]. 
Així doncs, l’EAC 2006 per a CiU és un instrument per contribuir 
a la descentralització (formes com descentralitzada, 
descentralitzadora i descentralitzar estan documentades només en 
aquesta base). De fet, les bases de CiU d’ICV-EUiA presenten un 
lleuger ús específic positiu (E+03) d’aquesta família lèxica: 

 
Gràfica 16. Índex d’especificitat de la família descentralització+ (Lexico3) 

Com a curiositat cal dir que la forma etc. apareix com a hàpax 
d’aquesta part. És l’única ocurrencia al corpus perquè el llenguatge 
normatiu l’evita pel seu caràcter imprecís: 

Per raons de precisió, el mot etcètera i l’abreviatura corresponent (etc.) 
no són adequats als textos parlamentaris, atès que s’hi han d’evitar les 
enumeracions obertes. 

(SAL 2014:182) 
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Per últim cal assenyalar l’apel·lació als drets històrics, que hem 
pogut recuperar gràcies a la forma Navarra del context següent: 

La clàusula de reconeixement dels drets històrics que estableix la 
constitució i que remet precisament a l’Estatut la seva actualització. 
L’aplicació d’aquesta clàusula més enllà dels territoris històrics del 
País Basc i de Navarra, com és el cas d’Aragó, permet superar una 
lectura restrictiva en quant a l’àmbit de la seva aplicació 

Per acabar, quant al lèxic amb connotació negativa, compta entre 
els hàpax amb formes com espoli, obliguen i paralització. 

 

8.5.4.2. Hàpax de la base d’ERC 
La versió d’ERC conté 290 formes que es consideren hàpax segons 
la definició B. Hem de recordar, com afirmava Francesc Homs, 
que aquesta base –titulada Constitució de l’Estat Lliure de 
Catalunya– entrava en conflicte amb el marc jurídic vigent:  

No respectava en res les regles constitucionals. Es pot estar a favor que 
Catalunya tingui un estat propi. Però per assolir un estat propi no es 
reforma l’Estatut: s’exerceix el dret a l’autodeterminació. I després es 
redacta una Constitució catalana. Ara, el que no es pot fer és acceptar el 
joc constitucional que comporta una reforma estatutària i alhora 
plantejar la creació d’un «estat lliure». 

(Homs 2008:54) 

S’hi defineix Catalunya amb la fórmula estat lliure associat de 
Catalunya. Per aquest motiu, entre els hàpax consten formes com 
dret a l’autoafirmació, autodefinició, catalanofonia, sobirans. De 
la mateixa manera, aquest text inclou topònims i gentilicis 
(Manresa a les bases de Manresa, Pirineus, valenciana, 
[república] francesa i la confederació catalanoaragonesa vigent) 
i xifres significatives, com l’any 1928 (a la concordança 
Constitució de l’Havana de 1928), importants per a la construcció 
nacional catalana (que, segons ERC, va més enllà de les fronteres 
catalanes). 
Altres formes d’aquests camps lèxics serien, entre altres, 
extracomunitari, extracomunitàries, Magrib o supracomarcals: 

La Generalitat s’organitza territorialment en municipis , comarques i, si 
s’escau, agrupacions supracomarcals i entitats de caràcter metropolità. 

Així doncs, el text regula competències estatals, no només 
autonòmiques –com fa un estatut d’autonomia de qualsevol CA 
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espanyola–, motiu pel qual entre els hàpax també s’hi identifiquen 
formes com ambaixades, consolats o cofinançament en fragments 
com el següent: 

La Generalitat de Catalunya pot nomenar representants a les 
ambaixades i consolats de l’Estat espanyol, amb autonomia d’actuació 
i dependència directa del Govern. 

En general predominen les formes relatives a un llenguatge 
connotat positivament (aliances, cohesionat, coresponsabilitat, 
honor, innovacions, veracitat…), tot i que també n’hi ha amb 
connotacions negatives (com violació, renúncia…). D’aquest 
segon grup, cal destacar-ne sobretot una, indicadora de la voluntat 
que va empènyer alguns GP a endegar la reforma estatutària que 
estem estudiant. Es tracta de la forma recentralitzadora: 

L’Estatut de 1979, —fruit de les limitacions del procés de la transició 
política, condicionada per la lògica recentralitzadora de l’Estat i 
superada pel desajustament amb les noves necessitats col·lectives i les 
exigències del procés europeu—. 

Malgrat que els GP endeguen aquesta reforma precisament perquè 
les “reivindicacions d’autogovern s’havien incrementat” (Segura 
2013:166), i hi havia “una etapa de recentralització radical” (Bosch 
2013:58) i de “política anticatalana” (Fontana 2014:421), és 
pertinent assenyalar que aquesta és l’única ocurrència present en 
tot el corpus relacionada amb la família lèxica de la 
recentralització. 
 

8.5.4.3. Hàpax de la base d’ICV-EUiA 
La base elaborada per ICV-EUiA conté 229 hàpax (definició B). 
Com s’ha vist a la resta de bases, entre les formes d’ocurrència 1 
d’aquesta part, algunes tenen a veure amb el tipus de relació que 
ICV-EUiA considera que Catalunya ha de tenir amb l’Estat. 

Així doncs, hi trobem formes com encaix201, federades, 
federalització, federals o foralitat. Segons aquest GP, l’EAC ha de 
ser l’eina que resolgui, precisament, l’encaix català a Espanya, 
basant la seva proposta en el federalisme (apartat 8.6.1.3): 

                                                
201 Paraula clau del vocabulari polític sobre la relació Catalunya-Espanya que 
seria interessant d’estudiar. 
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La corresponsabilitat en la gestió dels afers comuns, com a base d’un 
pacte federal. Assolir més autogovern, resoldre l’encaix de Catalunya 
en el marc de l’estat. 

Això explica també el fet que les formes pluralistes i 
plurilingüístic només es recullin en aquesta versió.  
També s’hi identifiquen formes amb connotació positiva 
(feminització, fraternitat, infantesa, multiculturalitat, normalitzat) 
que concorden amb el programa polític dels ecosocialistes. 

La base d’ICV-EUiA inclou, també, la forma finestreta [única], 
relativa a la proposta de centralitzar múltiples administracions 
(local, autonòmica i estatal) en una sola, que s’ofereix com a 
solució als mals existents d’administració pública per aplicar el 
nou model de Generalitat que ha de regular el nou EAC: 

Model d’administració pública democràtica de la Generalitat, com a 
alternativa tant a l’adopció de fórmules empresarials i de privatització 
de la gestió, com al burocratisme, la tecnocràcia i la manca de 
transparència. 

Així mateix, com en la resta de casos, algunes formes tenen una 
connotació negativa (cadàvers, subordinació, desaparició, guerra, 
[dictadura] franquista). 
Com a últim apunt, resulta destacable comentar el fet paradoxal 
que, malgrat que aquest text era un dels més rics lèxicament 
(apartat 7.4.1.3), és un dels que menys hàpax té. 

 

8.5.4.4. Hàpax de la base de PSC-CpC 
Els hàpax de la base estatutària de PSC-CpC són 76. 

De nou, algunes de les formes exclusives d’aquesta versió són 
topònims que fan referència a llocs del territori català, com Lleida 
(quan es defineix com una de les set vegueries catalanes) o 
Ciutadella (per referir-se al parc en què se situa la cambra 
catalana), en el context següent:  
El Parlament de Catalunya es reuneix ordinàriament a la seva seu 
del Palau del Parc de la Ciutadella de Barcelona. 
La majoria de formes es relacionen amb la regulació competencial 
estatutària, amb exemples com cotes (a majors cotes de 
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participació), democràcies, estalvi, estimula, excés, foral, IRPF, 
IVA, migracions o testament. 
De fet, dos hàpax (descentralitzant i desconcentrant) remeten a 
l’essència descentralitzadora de l’EAC 2006: 

La Generalitat exerceix les seves competències d’acord amb el principi 
de subsidiarietat, descentralitzant i desconcentrant tot el que sigui 
possible aquest exercici en benefici dels ciutadans. 

Per últim, com en el cas anterior, cal assenyalar que, malgrat ser un 
dels textos amb més riquesa lèxica, és el que menys hàpax té. 
 

8.5.4.5. Conclusions 
Atesa la mida dels textos, la majoria del vocabulari, com es palesa 
a la taula 37, es concentra en les versions estatutàries consensuades 
en seu parlamentària (Ponència, Parlament i Corts). 
Només hi ha quatre formes (secret, joves, mandats, criteri) que 
apareixen un únic cop en totes les bases, tot i que també apareixen 
documentades als textos del bloc 2. 

Si analitzem les formes hàpax en base a la definició C (hàpax de 
bloc) s’observa que no hi ha formes exclusives del bloc 1: totes les 
formes presents en les bases dels GP apareixen també, com a 
mínim un cop, en alguna de les versions consensuades del bloc 2. 

 

8.5.5. Hàpax del bloc 2 
Els textos que constitueixen l’autèntica tramitació parlamentària 
del procés de reforma de l’EAC 2006 són els del bloc 2, com ja 
s’ha indicat. A continuació, doncs, estudiem els hàpax de 
cadascuna de les versions que el configuren.  
En aquest cas, però, ens interessa analitzar les formes de 
freqüència 1 a cadascun dels tres estatuts consensuats, però que no 
apareguin als altres. És a dir, qualsevol forma que presenti una 
freqüència 1 al al text de la Ponència, però que no estigui 
documentada ni a l’Estatut que s’aprova al Parlament ni al de les 
Corts (independentment de si apareixen, o no, a les bases dels GP). 
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En aquest apartat hem decidit dur a terme una anàlisi qualitativa 
basada en la categoria gramatical, ja que s’observa més varietat 
que en les bases dels GP. 

Es poden consultar els llistats complets a l’Annex 9. 
 

8.5.5.1 Hàpax de la versió de la Ponència 
Els hàpax de la versió de la Ponència són 165. D’aquests, 145 es 
localitzen a l’articulat i 20 a la part final. A continuació, comentem 
les formes agrupades per categoria gramatical: 

• Substantius 

D’una banda, s’hi troba lèxic comú com curs [de les 
negociacions], flota, bucs, sortida, negociacions, assaigs, i 
emmagatzemistes. En alguns casos, els substantius formen part de 
locucions, com en el cas de [sense] afany [de lucre]. 
D’una altra, s’hi identifiquen unitats relatives a àmbits 
especialitzats com natalitat, prestador de serveis o forests. També 
cal destacar-hi l’ús de formes pròpies del dret i de l’administració, 
com diputat, caixa, acreditacions, pròrroga, concurs, [mesures 
fiscals d’]incentiu. Així mateix, entre els hàpax d’aquest text, hi 
ha algunes formes que fan referència a la mateixa llei (paràgrafs, 
precepte, incís): són remissions internes a altres parts de la llei.  

A més, cal esmentar l’ús de nominalitzacions, que són abundants 
en els textos normatius, com extradició, expulsió, emigració, 
importació, ubicació, detecció i consorciació. 
Un cas a part seria el d’abordatge. Aquesta forma s’empra en 
l’article 40.2 del text de la Ponència, que en la versió del Parlament 
es reescriu així (i en la de les Corts es manté igual): 

001_PON 002_PC 003_CG 
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ARTICLE 40 
DONES I PERSPECTIVA DE 
GÈNERE 
2. Les polítiques públiques han 
de garantir l’abordatge integral 
de totes les formes de violència 
contra les dones, així com dels 
actes de caràcter sexista i 
discriminatori, i han de 
fomentar el reconeixement del 
paper de les dones en els àmbits 
cultural, històric, social i 
econòmic promovent la 
participació dels grups i les 
associacions de dones en 
l’elaboració i l’avaluació 
d’aquestes polítiques. 

ARTICLE 41 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 
2. Els poders públics han de 
garantir la transversalitat en la 
incorporació de la perspectiva 
de gènere i de les dones en totes 
les polítiques públiques per a 
aconseguir la igualtat real i 
efectiva i la paritat entre dones 
i homes. 

ARTICLE 41 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 
2. Els poders públics han de 
garantir la transversalitat en la 
incorporació de la perspectiva 
de gènere i de les dones en totes 
les polítiques públiques per a 
aconseguir la igualtat real i 
efectiva i la paritat entre dones 
i homes. 

A més del fet que canvia el subjecte de l’oració (els poders públics 
en comptes de les polítiques públiques inicials) i el títol 
(desapareix dones), aquest article canvia força i desapareix la 
forma abordatge per la seva poca precisió en aquest context. 

• Adjectius 

Quant als adjectius documentats en aquest bloc i només en aquesta 
versió, trobem algunes esmenes interessants.  
Un d’ells seria l’adjectiu gran, que trobem al sintagma gent gran. 
A les versions posteriors de l’EAC 2006, se substitueix pel 
sintagma persones grans. Aquest canvi lèxic es deu a una 
adaptació del text als criteris dels SAL del Parlament de Catalunya, 
fet que també explica el canvi de cos policial al primer text a cos 
policíac a la versió del Parlament (que desapareix a la de les Corts 
Generals). 

D’una banda, s’observa que l’hàpax excepcional de la Ponència 
desapareix a la resta de versions. Trobem documentat aquest 
adjectiu en el context en cas d’una necessitat urgent, excepcional i 
extraordinària. En el nou text, revisat pels SAL, la frase és: en cas 
d’una necessitat extraordinària i urgent. 
Un altre ús redundant que s’elimina és l’adjectiu fundacionals en el 
sintagma els tractats originaris i fundacionals de la Unió 
Europea, que a les versions posteriors es converteix en tractats de 
la Unió Europea.  
Passa igual amb voluntàries, ja que es fa referència al voluntariat: 

001_PON 002_PC 003_CG 
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ARTICLE 166. SERVEIS 
SOCIALS, VOLUNTARIAT, 
MENORS I PROMOCIÓ DE 
LES FAMÍLIES 
2. Correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en 
matèria de voluntariat, que en 
tot cas inclou la definició de 
l’activitat així com la regulació 
i la promoció de les actuacions 
voluntàries que es realitzin 
mitjançant organitzacions sense 
afany de lucre. 

ARTICLE 166. SERVEIS 
SOCIALS, VOLUNTARIAT, 
MENORS I PROMOCIÓ DE 
LES FAMÍLIES 
2. Correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en 
matèria de voluntariat, que 
inclou, en tot cas, la definició 
de l’activitat i la regulació i la 
promoció de les actuacions 
destinades a la solidaritat i a 
l’acció voluntària que 
s’executin individualment o per 
mitjà d’institucions públiques o 
privades. 

ARTICLE 166. SERVEIS 
SOCIALS, VOLUNTARIAT, 
MENORS I PROMOCIÓ DE 
LES FAMÍLIES 
2. Correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en 
matèria de voluntariat, que 
inclou, en tot cas, la definició 
de l’activitat i la regulació i la 
promoció de les actuacions 
destinades a la solidaritat i a 
l’acció voluntària que 
s’executin individualment o per 
mitjà d’institucions públiques o 
privades. 

Dos hàpax més d’aquest primer Estatut, documentats a l’article 63, 
són els adjectius castellana202 i catalana. En ambdós casos 
complementen el substantiu versió, que varia perquè –d’acord amb 
el llibre d’estil del Parlament–, “per a referir-se a una llengua, la 
forma simple del seu nom és preferible a la construcció llengua + 
[adjectiu]” (SAL 2014:216): 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 63 
La versió oficial castellana és 
la traducció de la versióoriginal 
catalana elaborada per la 
Generalitat. 

ARTICLE 65 
La versió oficial en castellà és 
la traducció elaborada per la 
Generalitat. 

ARTICLE 65 
La versió oficial en castellà és 
la traducció elaborada per la 
Generalitat. 

Aquest criteri també explica que desaparegui l’ús d’aranesa al 
sintagma la llengua aranesa (article 48) en les versions posteriors, 
en què l’EAC s’hi refereix com a aranès. 
Quant a l’adjectiu mèdiques, només està documentat en el 
sintagma les intervencions mèdiques, que a la resta de versions 
passa a ser les intervencions i els tractaments mèdics. 

Aquest canvi es deu a la major precisió del segon, que fa que 
canviï la concordança de l’adjectiu, com passa amb respectuoses, 
hàpax d’aquest primer text: 

001_PON 002_PC 003_CG 

                                                
202 Sobre l’ús de les denominacions llengua castellana i castellà/espanyol, es 
recomana la consulta de l’article de Sílvia Senz “Estatut constitucional del 
castellano/español en América Latina, África y España”. Addenda & Corrigenda, 
25/11/2008. 
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ARTICLE 161 
l) La regulació i promoció de 
les qualificacions relatives a 
productes, activitats, 
instal·lacions, infraestructures, 
procediments, processos 
productius o conductes 
respectuoses amb el medi.1 

ARTICLE 144 
k) La regulació i la promoció de 
les qualificacions relatives a 
productes, activitats, 
instal·lacions, infraestructures, 
procediments, processos 
productius o conductes 
respectuosos amb el medi 
ambient. 

ARTICLE 144 
j) La promoció de les 
qualificacions relatives a 
productes, activitats, 
instal·lacions, infraestructures, 
procediments, processos 
productius o conductes 
respectuosos amb el medi. 

L’única ocurrència de correlatiu de les versions consensuades 
consta en el context el compliment d’aquest dret i del correlatiu 
deure. Segons el llibre d’estil del Parlament, “s’han d’evitar les 
expressions imprecises o vagues i les locucions semànticament 
buides” (SAL 2014:23). Per tant, la forma final del redactat 
d’articulats similars és el dret i el deure de. 
D’altra banda, cal esmentar l’ús d’alguns hàpax que desapareixen 
del text per la seva imprecisió, ja que són adjectius que varien de 
significat segons la persona, com (correcte/a i notòria): 

Han de garantir una correcta conciliació de la vida laboral (art. 39) 
Necessaris per al seu correcte finançament. 
Per notòria incapacitat permanent, física o mental. 

Un altre hàpax del primer EAC és vinculants a l’article 73: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 73. FUNCIONS 
[…] 
4. Els dictàmens del Consell 
són vinculants, llevat del que 
estableix l’apartat anterior. 

ARTICLE 76. FUNCIONS 
[…] 4. Els dictàmens del 
Consell de Garanties 
Estatutàries tenen caràcter 
vinculant amb relació als 
projectes de llei i les 
proposicions de llei del 
Parlament que desenvolupin o 
afectin drets reconeguts per 
aquest Estatut. 

ARTICLE 76. FUNCIONS 
[…] 4. Els dictàmens del 
Consell de Garanties 
Estatutàries tenen caràcter 
vinculant amb relació als 
projectes de llei i les 
proposicions de llei del 
Parlament que desenvolupin o 
afectin drets reconeguts per 
aquest Estatut. 

A més, aquest article és especialment rellevant, ja que és un dels 
que la STC 31/2010 declara inconstitucional (2010:293-294). 

Un altre hàpax és inamovible, que apareix documentat a: 

001_PON 002_PC 003_CG 
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ARTICLE 76. DESIGNACIÓ I 
ESTATUT DEL SÍNDIC DE 
GREUGES 
3. El Síndic de Greuges i els 
adjunts exerceixen llurs 
funcions amb imparcialitat i 
independència, són inviolables 
per les opinions expressades en 
l’exercici de llurs funcions, són 
inamovibles i només poden 
ésser destituïts i suspesos per 
les causes que estableix la llei. 
Durant llur mandat no poden 
ésser detinguts si no és en 
situació de flagrant delicte, i 
correspon decidir sobre llurs 
inculpació, processament i 
judici al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

ARTICLE 79. DESIGNACIÓ I 
ESTATUT DEL SÍNDIC DE 
GREUGES 
2. El síndic o síndica de greuges 
exerceix les seves funcions amb 
imparcialitat i independència, 
és inviolable per les opinions 
expressades en l’exercici de les 
seves funcions, és inamovible i 
només pot ésser destituït i 
suspès per les causes que 
estableix la llei. 
 

ARTICLE 79. DESIGNACIÓ I 
ESTATUT DEL SÍNDIC DE 
GREUGES 
2. El síndic o síndica de greuges 
exerceix les seves funcions amb 
imparcialitat i independència, 
és inviolable per les opinions 
expressades en l’exercici de les 
seves funcions, és inamovible i 
només pot ésser destituït i 
suspès per les causes que 
estableix la llei. 
 

Aquesta és una clàusula que desapareix de l’articulat i que canvia 
considerablement pel blindatge competencial pactat al Parlament i 
que posteriorment es rebaixa (pel pacte CiU-PSOE).  

L’adjectiu estatutària està documentat només en un context: 
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ARTICLE 36. DISPOSICIONS 
GENERALS 
3. Cap de les disposicions 
d’aquest títol no pot ser 
desplegada, aplicada o 
interpretada de manera que 
redueixi o limiti els drets 
fonamentals reconeguts per la 
Constitució i pels tractats i 
convenis internacionals 
ratificats per Espanya. 
4. La protecció estatutària dels 
drets reconeguts per aquest títol 
s’estén també als que consagren 
les lleis que els despleguen. 

ARTICLE 37. DISPOSICIONS 
GENERALS 
4. Cap de les disposicions 
d’aquest títol no pot ésser 
desplegada, aplicada o 
interpretada de manera que 
redueixi o limiti els drets 
fonamentals que reconeixen la 
Constitució i els tractats i els 
convenis internacionals 
ratificats per Espanya. 

ARTICLE 37. DISPOSICIONS 
GENERALS 
4. Els drets i els principis 
d’aquest títol no comporten una 
alteració del règim de 
distribució de competències ni 
la creació de títols 
competencials nous o la 
modificació dels que ja 
existeixen. Cap de les 
disposicions d’aquest títol no 
pot ésser desplegada, aplicada 
o interpretada de manera que 
redueixi o limiti els drets 
fonamentals que reconeixen la 
Constitució i els tractats i els 
convenis internacionals 
ratificats per Espanya. 

Desapareix pel mateix motiu que acabem d’exposar.  
Altres adjectius documentats a clàusules que desapareixen en les 
fases posteriors són els següents (marcats en negreta): 

d) Les facultats estatals en matèria d’activitats marítimes, que 
inclouen en tot cas l’ordenació i control de la flota civil, el registre i 
la matriculació de bucs, i la inspecció tècnica i operativa. (DA 2) 
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i) Els serveis meteorològics de l’Estat situats a Catalunya203. (DA 2) 
La realització de proves tendents a verificar que es reuneixen els 
requisits. (DA 2) 
El còmput s’ha de fer amb caràcter plurianual . (DA 1) 

Així mateix, en els textos posteriors desapareixen habilitant i 
informatiu;  ambdues formes consten a l’article 129 (mitjans de 
comunicació socials i serveis de contingut audiovisual; a la versió 
final és l’article 146), el qual pateix esmenes notables: passa de les 
575 paraules del text de la Ponència a les 150 del redactat final. 
Aquest canvi es degut a la negociació política del text. La darrera 
versió preveu menys competències sobre els mitjans de 
comunicació social que les dues versions inicials. 
Un altre adjectiu que només apareix a la versió de la Ponència és 
elèctric, en el sintagma Comissió del Sistema Elèctric: 
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ARTICLE 176. DESIGNACIÓ 
DE REPRESENTANTS EN ELS 
ORGANISMES ECONÒMICS I 
SOCIALS 
3. La Generalitat designa 
representants en el Tribunal de 
Comptes, el Consell Econòmic i 
Social, l’Agència Tributària, la 
Comissió del Sistema Elèctric, 
l’Agència de Protecció de 
Dades, el Consell de Ràdio i 
Televisió, o bé participa en la 
designació dels membres 
d’aquests organismes, en els 
termes que estableix la 
legislació aplicable. 

ARTICLE 182. DESIGNACIÓ 
DE REPRESENTANTS EN ELS 
ORGANISMES ECONÒMICS I 
SOCIALS 
3. La Generalitat designa 
representants en el Tribunal de 
Comptes, el Consell Econòmic i 
Social, l’Agència Tributària, la 
Comissió Nacional d’Energia, 
l’Agència de Protecció de 
Dades, el Consell de Ràdio i 
Televisió, en els organismes que 
eventualment els substitueixin i 
en els que es creïn en aquests 
àmbits, en els termes que 
estableix la legislació aplicable. 

ARTICLE 182. DESIGNACIÓ 
DE REPRESENTANTS EN ELS 
ORGANISMES ECONÒMICS I 
SOCIALS 
3. La Generalitat designa o 
participa en els processos per a 
designar els membres del 
Tribunal de Comptes, el Consell 
Econòmic i Social, l’Agència 
Tributària, la Comissió 
Nacional d’Energia, l’Agència 
Espanyola de Protecció de 
Dades, el Consell de Ràdio i 
Televisió, dels organismes que 
eventualment els substitueixin i 
dels que es creïn en aquests 
àmbits, en els termes que 
estableix la legislació aplicable. 

Aquest canvi es deu al fet que l’ens estatal regulador dels sistemes 
energètics, la Comissió Nacional d’Energia (creada per la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs), abans 
s’anomenava Comissió del Sistema Elèctric Nacional. Entenem 
que els lletrats del Parlament, quan revisen el text de la Ponència, 
substitueixen la denominació antiga per l’actual (en vigor des de 
1998 i, per tant, també vigent durant el procés que analitzem). 

                                                
203 Com assegura Joan Ridao, amb la clàusula situats a Catalunya s’encaixa en 
molts casos l’EAC 2006 a la Constitució: “Aquest punt de connexió territorial 
permet superar criteris molt restrictius de delimitació competencial inclosos a la 
normativa estatal” (Ridao 2012:431). 
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Per últim, cal tenir en compte els adjectius deverbals que apareixen 
una sola vegada en el corpus:[voluntats] anticipades, [educació] 
adaptada, [documents] expedits, [registre] especialitzat, 
[productes] fabricats, [no és] reunida, [actes] emanats, [ésser] 
destituïts i suspesos, [activitat ] realitzada, [ésser] assumida, 
[reconeixement] efectuat, [ésser] homologats, [normes] fixades, 
[atribució] individualitzada, [oposició] restringida, [centres i 
estructures de recerca] promoguts o participats, radicats, 
radicades, [tot allò no] especificat, duts [a terme], [ser] 
realitzades, [persones] obligades a, [ésser] consultada, [esforç 
fiscal] realitzat, [actualització ] esmentada, [mecanismes 
financers] apropiats, [de manera] coordinada, obtingut i 
interessat. 

• Altres elements 
Quant als hàpax aquell i ella desapareixen a la resta de versions del 
text estatutari, perquè s’empren incorrectament amb funció de 
pronom: 

La delegació de funcions del president de la Generalitat al conseller 
primer no eximeix aquell de la seva responsabilitat política davant el 
Parlament. (art. 71) 

La Generalitat pot recórrer a l’endeutament i emetre deute públic per a 
finançar despeses d’inversió dins els límits que ella mateixa determini i 
respectant els principis generals establerts per l’Estat. (art. 208) 

Els SAL reescriuen els articles així per adequar-los a llurs criteris: 
La delegació de funcions del president o presidenta de la Generalitat no 
l’eximeix de la seva responsabilitat política davant el Parlament. (art. 
74) 

La Generalitat pot recent. bili’endeutament i emetre deute pilitat pol o 
presidenta de la G’inversiment i emetre deute pilla mateixa Generalitat 
determini i respectant els principis generals establerts per l’Estat. (art. 
217) 

• Adverbis 
Els hàpax amb funció d’adverbi d’aquest primer text són 
reglamentàriament i tardanament: 

4. Els alumnes que s’incorporen tardanament al sistema escolar de 
Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la 
manca de comprensió els dificulta seguir normalment l’ensenyament. 
(art. 34) 
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3. Les resolucions del Consell de Justícia de Catalunya en matèria de 
nomenaments, autoritzacions, llicències i permisos s’han d’adoptar 
d’acord amb els criteris aprovats reglamentàriament pel Consell 
General del Poder Judicial. (art. 93) 

Passen a substituir-se per les perífrasis següents, més precises: 
4. Els alumnes que s’incorporen més tard de l’edat corresponent al 
sistema escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport 
lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta seguir amb 
normalitat l’ensenyament. (art. 35) 
3. Les resolucions del Consell de Justícia de Catalunya en matèria de 
nomenaments, autoritzacions, llicències i permisos s’han d’adoptar 
d’acord amb els criteris aprovats per reglament pel Consell General 
del Poder Judicial. (art. 98) 

De nou, doncs, aquests canvis estan motivats per l’adequació del 
text als criteris lingüístics i estilístics dels SAL. 

• Verbs 
Quant als verbs, cal destacar sobretot que abunden les formes 
personals, no com en el cas dels hàpax d’algunes bases estatutàries, 
en què la majoria de formes verbals eren infinitius. 
Tot i això, hi ha un parell de participis que corresponen al pretèrit 
perfet (han atorgat, ha expirat) i algunes formes no personals 
(evitant, adreçar, remetre, actuar) documentades, sobretot, en 
perífrasis verbals. 
Quant a les formes personals cal destacar el fet que la majoria dels 
hàpax verbals són relatius a usos impropis del futur o del 
subjuntiu. Si s’analitzen tots els verbs que apareixen en futur en el 
corpus, llur distribució és la següent: 
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Gràfica 17. Índex d’especificitat dels verbs en futur del corpus (Lexico3) 

L’ús del futur simple és més habitual en el bloc 1, és a dir, en les 
bases dels GP. Aquest ús (en molts casos incorrecte) és, per tant, 
específic (E+51) d’aquest bloc 1: 

 
Gràfica 18. Índex d’especificitat dels verbs en futur per blocs (Lexico3) 

En la versió de la Ponència hi havia 18 usos incorrectes d’aquest 
temps verbal, que els SAL del Parlament van esmenar. El futur 
simple en els textos normatius catalans és un ús impropi quan 
s’empra per referir-se al temps present del text. 
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En català, segons el llibre d’estil del Parlament, cal emprar el futur 
simple en els “casos referits a fets que poden ocórrer en un temps 
futur respecte a un altre moment al qual fa referència el text, com 
quan una llei ordena una cosa que està condicionada al compliment 
d’una altra” (SAL 2014:33). 

Un parell d’exemples en són: 
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ARTICLE 137. TRANSPORTS 
4. La Generalitat participarà en 
l’establiment dels serveis 
ferroviaris que garanteixin la 
comunicació amb altres 
comunitats autònomes o amb el 
trànsit internacional i 
determinarà amb l’Estat les 
formes de col·laboració 
pertinents per a la gestió 
integrada de la xarxa 
ferroviària a Catalunya, en el 
marc de la Comissió Bilateral 
Generalitat Estat. 

ARTICLE 169. TRANSPORTS 
4. La Generalitat participa en 
l’establiment dels serveis 
ferroviaris que garanteixin la 
comunicació amb altres 
comunitats autònomes o amb el 
trànsit internacional i 
determina amb l’Estat les 
formes de col·laboració 
pertinents per a la gestió 
integrada de la xarxa 
ferroviària a Catalunya, en el 
marc de la Comissió Bilateral 
Generalitat Estat. 

ARTICLE 169. TRANSPORTS 
3. La Generalitat participa en 
l’establiment dels serveis 
ferroviaris que garanteixin la 
comunicació amb altres 
comunitats autònomes o amb el 
trànsit internacional, d’acord 
amb el que estableix el títol V. 

ARTICLE 166. EMERGÈNCIES 
I PROTECCIÓ CIVIL 
2. En els supòsits d’abast 
superior a Catalunya, la 
Generalitat promourà 
mecanismes de col·laboració 
amb altres comunitats 
autònomes i amb l’Estat. 

ARTICLE 132. EMERGÈNCIES 
I PROTECCIÓ CIVIL 
2. La Generalitat, en els casos 
relatius a emergències i 
protecció civil d’abast superior 
a Catalunya, ha de promoure 
mecanismes de col·laboració 
amb altres comunitats 
autònomes i amb l’Estat. 

ARTICLE 132. EMERGÈNCIES 
I PROTECCIÓ CIVIL 
2. La Generalitat, en els casos 
relatius a emergències i 
protecció civil d’abast superior 
a Catalunya, ha de promoure 
mecanismes de col·laboració 
amb altres comunitats 
autònomes i amb l’Estat. 

En contrast, a la versió final, el futur simple apareix una única 
vegada, en la DA 6. Aquest ús és correcte, ja que tindrà vigència a 
partir del moment en què es transfereixin les funcions executives: 

La Generalitat serà Administració ordinària de l’Estat a Catalunya en 
la mesura que li siguin transferides, mitjançant els instruments que 
corresponguin, les funcions executives que compleix l’Administració de 
l’Estat per mitjà dels seus òrgans territorials a Catalunya. (DA 6) 

El llenguatge normatiu castellà, en canvi, prefereix l’ús del futur 
també en els casos d’expressió del present, sovint amb un valor 
d’obligació, que pot dificultar-ne la interpretació. Per això, al text 
de la Ponència i a les bases estatutàries abunden els futurs. 



 

 311 

En català es prefereix l’ús del present mantingut204:  
El present mantingut és la forma que s’utilitza en català habitualment en 
la redacció de normes, ja que es considera que és preferible que el text 
sigui llegit tothora des de la perspectiva de present i d’actualitat del 
lector o usuari i no des de la perspectiva de futur del redactor respecte al 
moment de l’aprovació. 

(Duarte, 1993: 48-49) 

Per això, en les darreres versions predominen els verbs en present 
(abasten, confereix, consagren, abasten, confereix, consagren, 
coordina, dictamina, distribueix, elegeix, esmena, faciliten, 
figuren, finalitza, formula, informa, realitza, reuneixen, supera, 
tracten, transposa). 
La STC 31/2010 considera que aquest present s’empra de manera 
gramaticalment incorrecta però políticament significativa sense 
tenir en consideració les normes de redacció normativa en català: 

[…] en el término «participación» que, además, se suele expresar en 
muchos preceptos, de manera gramaticalmente incorrecta pero 
políticamente significativa, en tiempo presente, al decir que «la 
Generalitat participa». 

(STC 31/2010:487) 

La resta de verbs conjugats que apareixen en el llistat d’hàpax són 
en subjuntiu. El llibre d’estil del Parlament dictamina que aquest 
mode “s’empra per a situacions hipotètiques o fets improbables, 
especialment en els supòsits d’infracció, de delicte o, en general, 
de situació contrària a la norma, per llur condició de fet no 
desitjable” (SAL 2014:37).  

Els hàpax documentats en subjuntiu són abasti, adquireixin, 
condueixin, depenguin, efectuï, elegeixi, emeti, emplacin, 
encomanin, facin, imparteixi, incideixin, pertanyi, produeixin, 
radiqui, realitzi, reconegui i refereixin. 

Per últim, resulta interessant esmentar el fet que hi apareix també 
el verb efectuar, l’ús del qual es desaconsella en el llibre d’estil del 
Parlament (SAL 2014:206), que el considera un verb comodí. 
Sobre aquest verb, Carofiglio reprodueix en el seu llibre, La 

                                                
204 En l’estudi comparatiu dels EAC 1979 i EAC 2006 publicats a la Revista de 
Llengua i Dret (Morales 2008), s’observa que en el de 1979 predominava aquest 
ús mentre que en la versió final de les Corts, aquests usos impropis desapareixen. 
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manomissione delle parole, el següent fragment d’Italo Calvino, en 
què diu que l’ús d’efectuar contribueix a matar la llengua: 

La lingua invece vive solo d’un rapporto con la vita che diventa 
comunicazione, d’una pienezza esistenziale che diventa espressione. 
Perciò dove trionfa l’antilingua –l’italiano di chi non sa dire “ho fatto” 
ma deve dire “ho effettuato”– la lingua viene uccisa. 

(Carofiglio 2010:134) 

Els canvis observats es deuen, de nou, a l’adequació lingüística del 
text als criteris de correcció dels SAL del Parlament. 
 

8.5.5.2. Hàpax de la versió del Parlament 
Els hàpax de la proposta d’Estatut aprovada al Parlament són 149. 

En aquest text, es distribueixen de la manera següent: 84 es troben 
al preàmbul, 34 a l’articulat i 31 a la part final (24 a les 
disposicions addicionals, 1 a les transitòries i 6 a les finals). 

• Substantius 
Quasi tots els substantius de freqüència 1 d’aquesta versió són al 
preàmbul. 
D’una banda, identifiquem lèxic general com record, aspiració, 
somni, [plena] interdependència, riquesa, la pluralitat [de 
llengües], tenacitat [del nostre poble], tecnologia, i amistat [i 
col·laboració] i [marc de lliure solidaritat amb les] nacionalitats. 
Com afirma Fernández Lagunilla (1999b:17-18), són formes amb 
una clara connotació positiva i molt habituals en el discurs polític, 
com aspiració o somni.  

Trobem també formes com assaig, interoperabilitat [dels sistemes 
i dels equips], contractistes, magatzemistes, coeficient i coeficients 
que no connoten, només denoten, o nominalitzacions com 
acceptació i reindustrialització. A més, hi ha formes com dirigents, 
euroregió (ERC en parlava en les seves bases) o prerrogatives, més 
pròpies del llenguatge juridicoadministratiu. 

D’una altra banda, hi ha formes amb connotacions negatives, que 
apareixen tanmateix en contextos generalment en negatiu, és a dir, 
positivitzats: [que foren] exiliats, [cap mena d’] entrebancs, 
desigualtats, injustícies, [cap relació de] jerarquia, exilio 
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renúncia. Un exemple il·lustratiu en seria la concordança 
d’aquesta darrera forma:  

No implica la renúncia del poble català als drets. (Preàmbul) 

Per tant, la construcció lèxica negativa permet fer paleses les 
dificultats superades o els punts negatius que es volen eradicar amb 
el nou EAC. 

Altres substantius presents en el text també formen part de 
locucions, com [a]continuació, [de] conformitat [amb], [en] 
coherència[amb] o [sense] interrupció. 
També és pertinent destacar les formes femenines magistrada, 
jutgessa, usuària i artesana que són hàpax d’aquesta part. En tots 
els casos, formes apareixen com a element de les formes dobles 
masculina i femenina (és a dir, magistrat i magistrada). 
Durant molts anys aquesta ha estat considerada una bona pràctica 
per evitar la discriminació lingüística de génere. El mateix 
Parlament, quan s’aprova205 l’EAC 2006, aplicava aquest criteri i, 
per aquest motiu, les formes citades són hapax d’aquesta versió. 
Actualment, tanmateix, no trobaríem un EAC redactat amb les 
formes dobles, ja que el criteri ha canviat. El llibre d’estil del 
Parlament explicita que cal evitar la forma doble: 

Emprem la categoria gramatical no marcada pel que fa al gènere, que en 
cas del català és el masculí. Això no s’ha d’entendre com una pràctica 
discriminatòria, sinó justament com una garantia que, en els textos 
legislatius, tota referència a persones sigui neutra, desproveïda de 
concreció. […] 
Així doncs, per a afavorir la claredat i la simplicitat dels textos i 
respectar-hi els principis de neutralitat i concisió, en els textos 
parlamentaris no usem formes dobles. 

(SAL 2014:27) 

Els textos normatius catalans actuals, doncs, no inclouen aquesta 
doble forma. Per tant, aquesta desaparició es deu a l’adaptació 
lingüística del text als criteris vigents aleshores en els SAL. 
                                                
205 En el moment de redactar l’EAC el criteri del Parlament és: “En les 
referències fetes en singular a professions, oficis, càrrecs o funcions que tant 
poden ésser exercits per homes com per dones, si són fetes amb caràcter genèric, 
independentment de qui els pugui exercir en cada moment, cal explicitar les dues 
formes de la denominació, tenint present que es desdobla únicament el substantiu, 
però no pas els determinants, els adjectius o els relatius, que es fan concordar amb 
la forma masculina del substantiu” (SAL 2010:5). 
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Per últim, hem trobat alguns substantius que fan referència a 
períodes temporals. És el cas de segle i dels noms dels mesos de 
gener, juny, març i octubre, en els noms d’algunes lleis. 

Llei orgànica 2 / 1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional 
Llei orgànica 5 / 1985, del 19 de juny, de règim electoral general 
Llei orgànica 2 / 1980, del 18 de gener, reguladora de les distintes 
modalitats  
Llei orgànica 2 / 1986, del 13 de març, de forces i cossos de seguretat 

En aquests casos, les dates desapareixen perquè s’omet la 
referència a aquestes lleis en la versió final de l’EAC 2006.  

• Adjectius 

Si s’observen els adjectius, constatem que n’hi ha de connotació 
positiva, com intercanvi generós, marc de convivència solidari, 
dipositari d’una memòria, màxima expressió dels drets històrics, 
de forma corresponsable, serveis públics eficients, llengua pròpia 
i comuna, decisius per als catalans i euroregió útil. 
D’aquest llistat, cal destacar l’adjectiu coresponsable, que s’empra 
a la base d’ERC: 

De la mateixa manera, s’estableixen els vincles de relació amb Europa, 
on totes les comunitats nacionals han de participar de forma 
coresponsable en les institucions de govern i legislatives per a 
contribuir així a la construcció europea.  

La forma torna a aparèixer en la versió que aprova el Parlament : 
En el marc de la Unió Europea totes les comunitats nacionals, inclosa 
la catalana, constituïda per la voluntat majoritària dels seus ciutadans i 
ciutadanes, han de participar de forma coresponsable en les 
institucions de govern i legislatives europees per contribuir, així, al 
procés de construcció europea, que ja no pot basar-se tan sols en els 
estats actualment constituïts.  

També trobem altres adjectius propis del llenguatge 
juridicoadministratiu i del lèxic comú (obligacions contractuals,  
compatible, persona interessada, càrrecs locals electes, cos 
policíac, tot sol, pluriennal, lleis orgàniques o ordinàries, 
distintes modalitats, caràcter sectorial, semblant), així com 
participis deverbals que funcionen com a adjectius (dut [a terme], 
emplaçades, mantinguda, mesurat, modificades, obtinguda, 
organitzada, prorrogats, recuperada, restablerta). 

En aquesta versió, apareixen com a hàpax els numerals sisè, setè, 
vuitè, novè i desè, que formen part de l’enumeració de l’articulat. 
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A més, és destacable l’ús de l’adjectiu possessiu de primera 
personal del plural (les nostres institucions , la tenacitat del nostre 
poble), que apareix al preàmbul i que és una de les peces lèxiques 
més emprades (i estudiades) en els discursos polítics206. Segons 
Nuñez, i Guerrero (2002:37), aquesta és una forma que connecta 
l’orador i l’oient: 

Es una forma que tiene el político de identificarse con el ciudadano y de 
darle un claro matiz emotivo y común a aquel elemento al que 
acompaña el posesivo. 

(Nuñez, i Guerrero 2002:37) 

De fet, les bases estatutàries presentades per CiU, ERC i ICV-
EUiA, n’inclouen alguna forma (nostre, nostra o nostres).  

Els SAL afirmen, quant a l’ús del possessiu nostre: 
No en són pròpies les marques de subjectivitat ni els mots que indiquen 
pertinença al grup, com el possessiu nostre, que no són necessaris per a 
la comprensió del text i que, en canvi, poden introduir una certa 
confusió. Aquesta mena de mots amb càrrega emocional apareixen 
freqüentment en les exposicions de motius dels projectes i les 
proposicions de llei, però, per les raons que hem exposat, és preferible 
de substituir-los per altres mots i expressions més neutres. 

(SAL 2014:26) 

Estadísticament, a més, es demostra que l’ús d’aquest grup de 
formes resulta específic positiu d’alguns textos del bloc 1: 

                                                
206 S’ha estudiat, entre altres, a Otaola (1986:50-61), Nuñez, i Guerrero (2002:37) 
i Martinez (2003:33). 
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Gràfica 19. Grup de formes de nostre+ (Lexico3) 

Les característiques del preàmbul, incloses les lèxiques, són 
diferents a la de la resta de la norma (és a dir, de la part dispositiva 
i la part final, que són les que regulen), motiu pel qual s’hi manté 
l’ús d’aquesta forma. 

• Xifres 
S’observa que com a hàpax d’aquesta versió apareixen xifres 
relatives a anys i segles. 
Els casos de 1980, 1981 i 1986 s’empren en contextos de remissió 
als títols de les lleis. L’estructura del títol de les normes és la 
següent: 

1. El nom genèric de la norma: Llei orgànica 
2. El número que té seguit d’una barra inclinada i el número 

de l’any de promulgació: 2/1986 
3. La contracció del, el dia i el mes de la promulgació de la 

norma: del 13 de març 
4. Les preposicions de o sobre (o un nexe relatiu del tipus per 

la qual, p. ex.) i la indicació de l’objecte o de la matèria de 
la norma: de forces i cossos de seguretat 

(GRETEL 1995:75-76) 
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Les altres referències temporals que apareixen en el text són: 
XVIII, segle fins al qual fou vigent la Generalitat des que es crea; i 
1931, l’any en què es restableix. Per tant, aquestes dues darreres 
tenen una clara funció simbòlica (i no referencial com les altres), i 
es documenten al preàmbul. 

Per últim, els números 224 i 225 fan referència a articles que 
desapareixen després (l’articulat dels EAC del Parlament i de les 
Corts consta de 223 articles, com ja s’ha constatat a l’apartat 8.2). 

• Adverbis i preposicions 
Els hàpax de categoria adverbial que hi hem documentat són 
efectivament, fraternalment, juntament, [expressar] prou 
[identitats diverses] i reiteradament. En aquest cas, també 
observem formes amb connotació positiva, com fraternalment. 
Així mateix, en el bloc 2 del corpus, la preposició doncs s’empra 
només en aquest text (tot i que també s’identifica en la base que 
elabora CiU). 

• Verbs 
Quant als hàpax corresponents a temps no verbals cal assenyalar 
que hi ha gerundis (afirmant, avançant, excloent), infinitius 
(continuar, contribuir, deduir, excloure, existir, implicar, lliurar, 
matricular, representar, sancionar, suspendre, veure) i participis de 
temps verbals compostos (acabat, acollit, construït, deixat, dotat, 
expressat, lluitat, modelat, obligats, proposades, significat). 

Pel que fa a les formes verbals conjugades, cal destacar que hi ha 
verbs en present d’indicatiu (aspira, segueix, mouen, necessita, 
conformen, orienta, s’inscriu, vénen, conviu, pertany, aprofita, 
subscriuen, integra, produeix, implica) i de subjuntiu (pertoqui, 
regulin, s’assoleixi, atorgui), i també alguns verbs en passat 
(havien significat, s’establia, volia, foren, van [morir], va 
[representar]) i una forma en condicional (resultaria). 
De nou, algunes de les formes més connotades (com aspira, en el 
context un marc de convivència solidari que aspira a la justícia 
social) s’identifiquen en el preàmbul, ja que és el marc que ha de 
regular l’EAC i ho fa amb un to clarament positiu. 
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8.5.5.3. Hàpax de la versió de les Corts Generals 
Per últim, els hàpax de l’EAC aprovat a les Corts Generals són 
182, els quals es distribueixen de la manera següent: 44 en el 
preàmbul, 104 en l’articulat i 34 en la part final (33 en les 
addicionals i 1 en les finals). 

• Substantius 

Trobem formes que fan referència al llenguatge 
juridicoadministratiu o a la terminologia específica de l’àmbit que 
regulen (recopilacions [de normes], [estat de les] autonomies, 
norma [institucional bàsica], [principi de] multilateralitat, cures 
[pal·liatives], [protocols de] districte, comptadoria [d’] 
hipoteques, clàusules, tributs). A més, és destacable el fet que en 
aquesta darrera versió apareixen múltiples formes amb una sola 
ocurrència que fan referència a professions, com distribuïdores, 
plantilles [del professorat], instal·ladors, gestors, arxivers. 
A més, entre els hàpax hi ha diversos substantius deverbals, com 
especialitzacions, transició207 (documentada al sintagma aigües 
costaneres interiors i de transició), declaracions, gestión208, 
variació, successions, donacions, transmissions, tributació, 
fabricació i ajustament. 
Quant a les formes relatives al lèxic comú, els hàpax són nexe, 
sentiment, dolor, prestigi, reserva, solvència, alliberament, 
([marina] mercant, criteri, percentatges, peatges, autovies, [jocs 
d’] atzar i índexs) i posada [al dia]. 
Finalment, trobem els substantius que formen part de les locucions 
següents: a l’alça o a la baixa i al detall. 

• Adjectius 

                                                
207 Aquesta forma es documenta també al bloc 1; a la base d’ERC fa referència al 
procés de transició política que es va viure després del franquisme (fruit de les 
limitacions del procés de la transició política). Al context de la versió final de 
l’EAC 2006 apareix al context en les aigües costaneres interiors i de transició. 
208 Aquesta paraula en castellà està documentada en la tercera versió 
consensuada: l’EAC aprovat a les Corts. En el corpus hem inclòs la versió en 
català oficial que el Parlament penja en el seu web. Tanmateix, tant en la versió 
impresa posterior com en la versió consolidada de l’EAC, aquest castellanisme ja 
no hi apareix. Suposem que els SAL van esmenar-ho en adonar-se’n. Tot i això, a 
l’enllaç https://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_6.htm encara (amb 
data de consulta 02/06/2015) s’hi pot trobar l’error. 
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De nou, nombrosos adjectius del vocabulari són connotats 
positivament, com vocació constant, temps venidors, societat 
integradora, efecte concret, capacitat innovadora i 
emprenedora, rellevants, validesa i eficàcia plenes, aspectes 
organitzatius, tradició humanista i ordre mundialpacífic i just, 
tret de l’ús de l’adjectiu negatiu a impacte negatiu. 
En ocasions hi ha adjectius relatius al llenguatge 
juridicoadministratiu o la terminologia específica d’algun àmbit 
regulat a l’EAC com cures pal·liativesintegrals, caràcter no 
territorialitzable, titulacions acadèmiques, normes reguladores, 
certificació acadèmica, principis ordenadors, actuacions 
sociosanitàries, autoritzacions inicials, aigües costaneres, menors 
infractors, efectes discriminatoris, ens equivalent, ens o 
organismes responsables o funcions en matèria cadastral. 
A més, entre els hàpax d’aquesta versió hi ha adjectius deverbals 
com ajustats, aplegat, atribuïts, avançada, basat, cedit, comunicada, 
consorciada, decidit, definida, documentats, domiciliades, dotada, 
emprades, encarnada, exclòs, garantits, gravats, incardinada, 
invocat, mancomunades, nascut, postobligatoris, produït, recaptats, 
reconegut, regulades, respectats i valorat. 

• Xifres 
Tres dels hàpax d’aquesta versió són xifres, que fan referència, 
com en la versió del Parlament, a anys simbòlicament importants. 
El primer és 1359 (any en què es crea la Generalitat a les Corts de 
Cervera –topònim que, per cert, també és hàpax d’aquesta versió–), 
1977 (any de restabliment de la Generalitat, al qual també fan 
referència les bases presentades per CiU) i 1978 (any en què 
s’arriba a l’anomenat pacte constitucional de 1978 i es promulga la 
Constitució espanyola, referència que també fa CiU, de la manera 
següent: consens polític aconseguit l’any 1978).  

L’al·lusió al pacte de 1978 és constant en el discurs polític 
espanyol actual. Enric Juliana afirma que és una referència a la 
concòrdia social: 

Décadas más tarde, los Pactos de la Moncloa han sido muy idealizados y 
suelen ser invocados como ejemplo de una concordia sin conflicto 
social. Sobre los mimbres de este compromiso social se redactó la 
Constitución de 1978 y se produjo la alternancia en el poder en 1982. 

(Juliana 2012, pròleg) 
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De nou, aquestes referències temporals apareixen al preàmbul de la 
versió que s’aprova a les Corts. 

• Adverbis i altres categories 
També trobem la forma vista, en la locució amb vista a, la 
preposició damunt i el pronom quin a l’expressió sigui quin sigui. 
Els adverbis d’aquesta part que hem documentat una sola vegada 
en el corpus són àmpliament, constitucionalment, funcionalment, 
harmònicament, igualment, jurisdiccionalment, mútuament i 
subsidiàriament. 
D’aquests adverbis cal destacar l’ús de constitucionalment: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 155. RÈGIM LOCAL 
2. Correspon a la Generalitat la 
competència compartida en 
matèria de règim electoral dels 
municipis sobre eleccions per 
sufragi universal directe, i 
també la competència exclusiva 
en matèria de règim electoral 
per sufragi indirecte amb 
relació a les altres entitats 
locals. 

ARTICLE 160. RÈGIM LOCAL 
3. Corresponen a la Generalitat 
la competència compartida en 
matèria de règim electoral dels 
municipis per sufragi universal 
directe i la competència 
exclusiva en matèria de règim 
electoral per sufragi indirecte 
amb relació als altres ens 
locals. 

ARTICLE 160. RÈGIM LOCAL 
3. Correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en 
matèria de règim electoral dels 
ens locals que crea, a excepció 
dels que són garantits 
constitucionalment. 

Entre el primer i el segon text hi ha poques diferències, però entre 
la versió del Parlament i la de les Corts, s’elimina la referència a 
qualsevol competència compartida per establir que la Generalitat 
en tingui la competència exclusiva. Aquesta competència 
exclusiva, però, no pot aplicar-se en els casos que la Constitució 
atribueix a l’Estat. 
Ridao assegura que la clàusula en què s’ha documentat aquest 
adverbi (a excepció dels que són garantits constitucionalment) 
serveix per buidar competencialment qualsevol disposició 
estatutària sobre el règim local i així explicitar que és necessari que 
el text s’adeqüï als preceptes constitucionals (és una clàusula de 
tancament, segons Barceló, i Vintró (2011:47)): 

El règim electoral dels ens locals creats per la Generalitat (això els 
inclou a tots, llevat dels municipis), si bé amb la cautela del darrer incís: 
«llevat dels constitucionalment garantits». De manera que es pot 
interpretar que no només es refereix als municipis (d’acord amb la 
primera part de l’apartat), sinó també a les vegueries, en tant que 
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estatutàriament està previst que els seus òrgans de govern substitueixin 
els de les províncies (diputacions). 

(Ridao 2012:449) 

Quant als adverbis en -ment209 (sense tenir en compte substantius 
acabats en –ment com cessament o procediment), la distribució és:  

 
Gràfica 20. Grup de formes d'adverbis acabats en -ment (Lexico3) 

                                                
209 Els adverbis d’aquest grup de formes són especialment, majoritàriament, 
directament, expressament, íntegrament, lliurement, exclusivament, parcialment, 
eventualment, políticament, plenament, prèviament, legalment, oralment, 
respectivament, necessàriament, normalment, territorialment, totalment, 
automàticament, conjuntament, finalment, històricament, novament, 
personalment, principalment, professionalment, quinquennalment, anualment, 
igualment, normativament, temporalment, únicament, específicament, 
essencialment, immediatament, individualment, orgànicament, actualment, 
addicionalment, anticipadament, efectivament, estatutàriament, genèticament, 
gradualment, negativament, precisament, preferentment, presumptament, 
progressivament, vàlidament, altrament, àmpliament, certament, clarament, 
correctament, democràticament, fonamentalment, indirectament, inicialment, 
obligatòriament, periòdicament, reglamentàriament, regularment, singularment, 
voluntàriament, abastament, associativament, bonament, constitucionalment, 
dignament, eficaçment, estrictament, evidentment, excepcionalment, 
explícitament, extraordinàriament, formalment, fraternalment, funcionalment, 
harmònicament, honoríficament, independentment, indistintament, 
ineludiblement, jurisdiccionalment, malauradament, marcadament, merament, 
mútuament, obertament, ocasionalment, oficialment, ordinàriament, 
particularment, posteriorment, prioritàriament, reiteradament, repetidament, 
sensiblement, solemnement, subsidiàriament, tardanament i veritablement. 
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En les versions consensuades hi ha una presència més gran 
d’adverbis en -ment. El llibre d’estil del Parlament estableix que 
“en els textos parlamentaris emprem preferentment l’adverbi en -
ment o la construcció d’una manera + [adjectiu] equivalent, tenint 
en compte en cada cas la solució que afavoreixi més la claredat 
expressiva” (SAL 2014:125). 
Si s’analitzen les concordances d’aquesta construcció alternativa, 
identifiquem les estructures següents: 

001_PON 002_PC 003_CG 

De manera directa, imparcial, 
proporcional, immediata (x2), 
íntegra, autònoma (x2), 
efectiva, alternativa, bilateral, 
completa, coordinada,  
 

De manera preferent, 
anticipada, gratuïta, directa, 
imparcial, integral, prioritària, 
proporcional, immediata, 
concertada, específica, íntegra, 
autònoma (x2), efectiva, 
alternativa, bilateral, completa, 
autònoma, preferent, rotatòria, 
específica, definitiva, gradual 

De manera anticipada, gratuïta, 
directa, imparcial, integral, 
prioritària, proporcional, 
immediata, concertada, 
específica (x2), íntegra, 
autònoma, alternativa, 
bilateral, completa i 
actualitzada, directa, directa i 
singular, rotatòria, definitiva, 
gradual 

• Verbs 
Les formes no personals documentades com a hàpax són gerundis 
(proclamant, recollint, seguint), infinitius (acompanyar, 
administrar, articular, augmentar, basar, cedir, construir, 
correspondre, inscriure, organitzar, prosseguir, referir i 
transformar) i participis de verbs compostos (configurat, creada i 
mantingut). 

Quant als temps conjugats, s’observa que en la versió final de 
l’EAC 2006 hi predominen els verbs en present d’indicatiu ([els 
homes de Catalunya] volen, viuen i treballen [a Catalunya], 
continuen, donen [origen], existeixen, aferma, imparteix, 
s’acompleix, crea i enuncia). 
A més, d’entre els verbs documentats, n’hi ha uns quants (acorda, 
aproven, ratifica, comporten, tramiten, acorden i manifesta) propis 
del llenguatge normatiu. 

També trobem algunes formes en present de subjuntiu (vulnerin, 
acordi, escaiguin, fixin, reservi, comparteixin, adaptin, substitueixi, 
integri, exigeixi, portin, alteri, calguin i convoqui), en passat (fou 
[creada] i acomplien) i una en futur (serà), que ja hem esmentat 
anteriorment. 
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8.5.5.4. Conclusions 
En aquest apartat s’ha presentat l’estudi dels hàpax del bloc 2, és a 
dir, de les formes amb freqüència 1 només documentades en el 
bloc 2, independentment de si estan (o no) documentades en el 
bloc 1.  En total n’hi ha 926, de les quals una bona majoria (577) 
no es troba documentada en el primer bloc. 

A més de tot el llistat de números (que serveixen per ordenar 
l’articulat), entre les formes exclusives d’aquest bloc 2 s’hi ha 
identificat lèxic propi de l’àmbit juridicoadministratiu (derogar, 
democràtics, dictàmens, enjudiciament, gravàmens, 
mancomunitats, orgànicament…), dels drets (diversitat de 
creences, immunitat, imparcial…) i unitats específiques 
documentades a la part dispositiva que estableixen competències 
estatutàries (aeroportuàries, agroalimentàries, atmosfera, 
doblatge, marisqueig…), així com formes amb connotació negativa 
(crueltat, sexista, totalitarismes…). 

Algunes tenen una clara connotació positiva, com celeritat: 
Estableixi un sistema de justícia de proximitat que tingui per objectiu 
resoldre conflictes menors amb celeritat i eficàcia.  

Una de les formes que, sens dubte, és més representativa d’aquest 
segon bloc és constitucionalitat, documentada en aquest article: 

Als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser 
exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a 
control de constitucionalitat i de legalitat. 

 

8.5.6. Conclusions 
Si s’analitza la distribució dels hàpax en base a la secció, els hàpax 
es reparteixen de manera desigual entre les diferents parts:  
o  001_PON  002_PC  003_CG  
Preàmbul   84 056% 44 024% 
Articulat 145 088% 34 023% 104 057% 
Part final 20 012% 31 021% 34 019% 
o  165  149  182  

Taula 38. Distribució dels hàpax del bloc 2 

S’identifica la tendència que els hàpax apareixen més al preàmbul i 
en l’articulat de les lleis, i en menor grau a la part final. 
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En altres apartats també hem afirmat que els usos lèxics observats 
en el preàmbul poden ser més interessants d’analitzar 
discursivament210. 

Creiem que és necessari distingir entre els hàpax de part i els 
hàpax de corpus (les múltiples definicions que hem presentat a 
l’apartat 8.5), ja que sinó la denominació resulta una etiqueta 
ambigua que recull dues unitats d’anàlisi diferents que aporten 
informació diferent. 
L’anàlisi dels hàpax, per tant, és molt útil, ja que ens ha permès 
detectar formes úniques que en les fases posteriors del procés 
desapareixen completament (com habilitant o informant) o bé es 
reexpressen d’una manera diferent (persones grans en comptes de 
gent gran). 

 
8.6. Anàlisi del vocabulari específic 
La part central d’aquesta recerca és, d’acord amb la metodologia 
que hem presentat al capítol 7, l’anàlisi que duta a terme a partir de 
l’índex d’especificitat que proporciona el programari Lexico3.  
També hem vist que el vocabulari específic és el conjunt de formes 
que permeten caracteritzar el lèxic sobrerepresentat o infrautilitzat 
a cadascuna de les parts d’un corpus: 

Le vocabulaire caractéristique d’un texte, d’un corpus, d’un locuteur ou 
d’un groupe de locuteurs est constitué des vocables et catégories 
grammaticales que ce ou ces textes ou locuteurs sur-emploient ou sous-
emploient par rapport à un groupe de référence. Cette définition soulève 
au moins deux questions préalables: l’ensemble de référence et la 
méthode de mesure. 

(Labbé, i Labbé 2013:7). 

A l’apartat 7.4.1.5 de la metodologia hem assenyalat que, en 
realitzar l’anàlisi, el programari ens obliga a triar un llindar de 
probabilitat (5) i una freqüència mínima (5). Ateses les 
característiques del nostre corpus, els paràmetres òptims per dur a 
terme aquesta recerca són el cinc. 
Adoptem com a criteri els graus d’especificitat, ja que aquests són 
un valor que tradueix estadísticament, de forma endògena, aquelles 

                                                
210 Aquesta tendència, però, cal contrastar-la en treballs futurs. 
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formes en què hi ha una variació més gran quant a llur freqüència 
d’aparició en les diferents parts del corpus. 
Si es pren com a referència tot el corpus, en total hi ha 1.789  
formes específiques que es distribueixen de la manera següent: 
 N211 V E+ E– T E0 
CiU 19.861 2.642 462 124 586 2.056 
ERC 10.620 1.848 249 63 312 1.536 
ICV 6.156 1.408 254 32 286 1.122 
PSC 2.966 828 130 13 143 685 
001_PON 39.816 3.452 83 89 172 3.280 
002_PC 44.254 3.674 61 69 130 3.544 
003_CG 40.006 3.459 88 72 160 3.299 
 163.679 5.690   1.789  

Taula 39. Anàlisi del vocabulari específic 

La majoria del vocabulari del corpus no presenta especificitat. 
En el cas de les bases estatutàries de cada GP s’observa com aquest 
vocabulari representa entre el 77,82% i el 83,12% del cabal lèxic 
mentre que, en les versions consensuades, el vocabulari de base 
suposa entre el 95,02% i el 96,46% de tot el vocabulari. 
Aquesta diferència s’explica pel fet que els documents del bloc 1 
només tenien un autor col·lectiu (el GP), de manera que cadascun 
hi presentava les matèries que volia recollir al nou EAC; per tant, 
com que s’hi incloïen temes de llurs agendes polítiques (ben 
diferenciades, com ja hem vist al capítol 4), en molts casos no 
coincidien necessàriament a nivell lèxic. 
Les versions amb un vocabulari específic més alt són en primer 
lloc la de CiU (586 formes específiques) i, en segon lloc encara 
que amb un nombre molt més reduït, la d’ERC (312). Les que 
presenten menys especificitats són la del Parlament del 30 de 
setembre de 2005 (130 formes) i la base de PSC-CpC (143). 

                                                
211 Llegenda de l’encapçalament: 
N = ocurrències 
V = vocabulari 
E+ = especificitats positives 
E– = especificitats negatives 
T = total de la suma d’(E+)+(E–) 
E0 = especificitat zero 
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Pel que fa a les formes específiques del primer bloc, s’observa que 
és on es documenten els nivells d’especificitat més extrems. En 
primer lloc, quant a la base de CiU, de les 586 formes específiques, 
462 tenen especificitat positiva (atribuir és la forma amb un índex 
específic positiu més alt, E+31) i 124 formes són específiques 
negatives (article és la forma amb l’índex específic negatiu més 
baix, E–40). En segon lloc, a la base d’ERC hi ha un total de 312 
formes específiques: 249 són positives (la forma espanyol presenta 
l’índex més alt, E+24) i 63 són formes negatives (regulació 
presenta l’índex específic més baix: E–10). En tercer lloc, a la 
d’ICV-EUiA es troben 286 formes específiques: 254 positives 
(facultats presenta l’índex més alt, E+35) i 32 negatives (article 
presenta un índex E–14). Finalment, la base de PSC-CpC inclou 
143 formes específiques, 130 de les quals són positives (la més alta 
és base, amb E+12) i 13 negatives (les formes amb un índex més 
baix, E–03, són règim, exclusiva, matèria, gestió, o, que, d, no, 
correspon, s i estatut). 
Quant al bloc 2 del corpus, s’observa com les xifres globals de 
formes específiques són inferiors a les de totes les bases 
estatutàries –exceptuant la de PSC-CpC–, però és remarcable el fet 
que les formes específiques negatives són, en línies generals, més 
abundants en aquest segon bloc. Així doncs, la versió que elabora 
la Ponència té 172 formes específiques, de les quals 83 són 
positives (territori i així presenten els índex més alts, E+08) i 89 
negatives (presidenta té l’índex més baix, E–09). Quant a la versió 
del Parlament, hi ha 130 formes específiques: 61 positives 
(acompleixen, estableix i finances tenen un índex de E+06) i 69 
són negatives (com té un índex de E–15). Per últim, el text final de 
l’Estatut té 160 formes amb especificitat: 88 de signe positiu 
(impost té un índex de E+20) i 72 de signe negatiu (com té un 
índex de E–13). 

Ara presentem les 20212 formes específiques positives i negatives 
amb índexs més alts i més baixos del set subcorpus: 
 ESPECIFICITATS POSITIVES (E+) ESPECIFICITATS NEGATIVES (E–) 
CiU atribuir (31), nou (30), com (29), 

autogovern (25), país (21), un (18), més 
(18), pacte (16), reconèixer (15), 
capacitat (13), ciutadanes (12), ser (12), 

e (–6), o (–6), activitat (–6), llurs (–7), 
tenen (–7), activitats (–7), estableix (–7), 
les (–8), establiment (–8), llur (–9), llei (–
10), termes (–10), els (–10), c (–10), han (–

                                                
212 Excepte en el cas de les formes específiques negatives de la base presentada 
per PSC-CpC, ja que tan sols n’hi ha 13. 
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una (12), això (12), model (12), seva 
(11), preveure (11), identitat (11), nació 
(11), cal (10) 

10), dels (–10), regulació (–10), parlament 
(–11), inclou (–11), b (–13), article (–40) 

ERC espanyol (24), presidència (16), catalana 
(14), català (14), cívic (13), regne (11), 
deure (11), parlament (10), govern (10), 
nacional (10), persona (9), present (9), 
autodeterminació (8), adquirir (8), 
territoris (8), ho (8), ciutadania (8), 
través (7), catalans (7), comunitat (7) 

també (–4), poders (–4), en (–4), l (–4), 
protecció (–4), comissió (–4), judicial (–4), 
poder (–4), participació (–4), règim (–4), 
establiment (–5), control (–5), gestió (–5), 
cas (–6), i (–6), correspon (–6), exclusiva (–
7), competència (–8), tot (–9), matèria (–9), 
regulació (–10) 

ICV base (14), ciutadana (12), haurà (11), 
federalisme (10), pluralista (10), 
executives (10), ciutadania (9), 
participació (9), agenda (8), ponència 
(8), viuen (8), llarg (8), vida (7), 
corresponsabilitat (7), federal (7), fòrum 
(7), síntesi (7), garantirà (7), normatives 
(7), ciutadanes (6) 

pot (–3), aquest (–3), pel (–3), té (–3), o (–
3), públics (–3), llur (–3), l (–3), tot (–3), 
govern (–4), 2 (–4), lleis (–4), en (–4), 
regulació (–4), els (–5), acord (–5), 
generalitat (–5), aquesta (–5), que (–5), 
competència (–8), article (–14) 

PSC base (12), ciutadans (10), ciutadanes (9), 
seva (8), unió (6), europea (6), expressen 
(6), gèneres (6), ser (5), socials (5), 
finançament (5), representació (5), 
interessos (5), declaren (5), polítiques 
(5), proximitat (5), seus (5), europeu (4), 
metropolitana (4), través (4) 

al (–2), competència (–2), s (–3), d (–3), no 
(–3), estatut (–3), règim (–3), gestió (–3), 
correspon (–3), exclusiva (–3), matèria (–
3), o (–3), que (–3) 

001_PON així (8), territori (8), cas (7), 1 (7), 
anterior (6), establerts (5), realitzin (5), 
sonora (5), televisiva (5), dins (5), llur 
(5), tot (5), regulació (5), mitjançant (4), 
quan (4), inclou (4), bé (4), comprèn (4), 
establertes (4), b (4) 

ciutadans (–4), ser (–4), poble (–4), 
reconèixer (–4), cívic (–4), referència (–4), 
afers (–4), fa (–4), ens (–4), nació (–4), més 
(–4), una (–5), espanyol (–5), atribuir (–5), 
societat (–6), un (–6), català (–6), 
ciutadanes (–8), autogovern (–8), nou (–8), 
presidenta (–9) 

002_PC acompleixen (6), aportació (6), estableix 
(6), finances (6), presidenta (6), 
regulació (5), inclou (5), mitjà (5), han 
(4), les (4), els (4), o (4), estableixen (4), 
lleis (4), cas (3), llur (3), b (3), 
establiment (3), domicili (3), 
majoritàriament (3) 

cívic (–3), un (–3), català (–3), base (–4), 
país (–4), catalana (–4), ciutadania (–4), 
nacional (–4), reconèixer (–4), més (–4), 
impost (–5), espanyol (–5), autogovern (–
5), atribuir (–6), societat (–6), mitjançant 
(–7), nou (–7), seva (–9), ciutadanes (–10), 
així (–13), com (–15) 

003_CG impost (20), respectant (10), cessió (8), 
disposició (8), article (7), presidenta (6), 
estableixen (6), lleis (6), termes (6), 149 
(6), addicional (6), disposa (5), begudes 
(5), mitjà (4), han (4), llurs (4), 
referència (4), tenen (4), participa (4), 
tributs (4) 

model (–4), catalunya (–4), facultats (–4), 
política (–4), cívic (–4), base (–4), espanyol 
(–4), autogovern (–4), societat (–4), 
mitjançant (–4), nació (–5), país (–5), 
nacional (–5), més (–5), atribuir (–5), seva 
(–5), nou (–7), ciutadanes (–7), catalana (–
8), així (–11), com (–13) 

Taula 40. Especificitats positives i negatives més freqüents 

Aquests llistats inicials ja ens donen indicis, quant a les bases del 
bloc 1, sobre les prioritats i el programa ideològic de cada GP. 

En aquest apartat, com en l’anàlisi més detallada de l’apartat 8.6.3, 
n’estudiem les especificitats positives213. 

                                                
213 Considerem que caldria tenir documents més uniformes (quant a extensió i, 
sobretot, tipologia textual) per poder explicar les no-presències. 
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De la base de CiU, resulta interessant destacar usos específics 
positius de formes fortament connotades, com autogovern (E+25), 
país (E+21), identitat (E+11) o nació (E+11), previsibles d’acord 
amb el tarannà nacionalista d’aquesta formació. D’entre les formes 
especifiques negatives, no se n’identifica cap especialment 
significativa, ja que la majoria forma part del llenguatge 
juridicoadministratiu (prototípicament denotatiu). 

Quant a la base d’ERC, és destacable l’ús específic positiu de 
formes com espanyol (E+24), catalana (E+14), català (E+14), 
nacional (E+10) o autodeterminació (E+08). Per altra banda, de 
les específiques negatives, destaquen poders (E–04), poder (E–04), 
exclusiva (E–07), competència (E–08) o matèria (E–09). 
Pel que fa a la base que presenta ICV-EUiA, cal assenyalar usos 
específics positius, com en el cas de les formes federalisme 
(E+10), pluralista (E+10), executives (E+10), participació (E+09), 
o federal (E+07), mentre que de les formes característiques 
negatives cal esmentar públics (E–03), govern (E–04), lleis (E–04), 
regulació (E–04) o competència (E–08). 
En darrer lloc, en la base de PSC-CpC, és significatiu l’ús específic 
positiu de formes com unió (E+06), europea (E+06), gèneres 
(E+06), socials (E+05) o finançament (E+05), i de formes 
específiques negatives com competència (E–02), exclusiva (E–03) 
o matèria (E–03). 

Aquestes bases “eren d’una vaguetat tan gran que hagués estat 
gairebé impossible que la Ponència es posés a treballar a partir 
d’aquells textos” (Bosch 2013:25). Malgrat haver caracteritzat les 
105 formes específiques (tant negatives com positives) del bloc 1 
del corpus en el primer estudi lexicomètric d’aquest procés de 
reforma estatutària (Morales 2008:61), l’abast d’aquesta recerca no 
ens permet analitzar-les més detalladament aquí. 
Així doncs, aquesta tesi es limita a l’estudi exhaustiu de les 
especificitats del bloc 2 , és a dir, de les versions estatutàries que 
consensua la Ponència, de la que aprova el Parlament i de la versió 
final que s’aprova a les Corts. Per aquest motiu, l’anàlisi s’ha 
limitat a les formes que, només seleccionant aquest segon bloc, hi 
tinguessin especificitat i, com podem veure a la taula 39 (i veurem 
a la 41), el nombre d’unitats d’anàlisi s’ha anat acotant. 
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Prenem l’exemple de la forma espanyol. Si se n’analitza la 
distribució i l’índex d’especificitat en els dos blocs de documents, 
s’obtenen les xifres següents: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 6 32 3 3 3 4 4 

FR        

ESP  E+24   E–05 E–05 E–04 

La forma espanyol té un ús específic positiu a la base d’ERC 
(E+24) i negatiu en els textos consensuats: E–05 als textos de la 
Ponència i del Parlament, i E–04 al de les Corts Generals.  

Hem acotat l’estudi a aquelles formes que més van variar durant 
tota la tramitació de la proposta de reforma, és a dir, únicament 
durant la fase de negociació en seu parlamentària. 

Per aïllar les unitats d’anàlisi més pertinents, durant una primera 
aproximació a les dades, era necessari establir uns llindars 
determinats.  
Es va considerar que les formes específiques amb un índex inferior 
a E+03 (en el cas de les especificitats positives) i E–03 (en el cas 
de les especificitats negatives), i també les formes amb una 
freqüència absoluta inferior a 2, o altres formes banals (com lletres 
d’enumeracions, xifres, etc.) no aportaven informació prou 
significativa quant al seu ús durant la reforma de l’EAC 2006. 
El nombre d’unitats preseleccionades per és aquest: 
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 V214 E+ (E+) ((E+)) [E+] ED E– (E–) ((E–)) [E–] ED 
CiU 2.642 462 –– –– –– –– 124 –– –– –– –– 
ERC 1.848 249 –– –– –– –– 63 –– –– –– –– 
ICV 1.408 254 –– –– –– –– 32 –– –– –– –– 
PSC 828 130 –– –– –– –– 13 –– –– –– –– 
001_PON 3.452 89 48 34 16 18* 83 62 55 37 18* 
002_PC 3.674 69 39 23 9 14* 61 45 14 0 14* 
003_CG 3.459 72 36 58 32 26* 88 57 16 5 11* 
 5.690    57     42  

Taula 41. Especificitats seleccionades. Resum 

Per tant, de les 89 formes específiques positives –en relació amb 
tot el corpus– de la versió de la Ponència, 34 també són 
específiques positives si restringim l’anàlisi al segon bloc, però 18 
d’aquestes no superen el llindar establert215 mentre que 16 sí. Hem 
estudiat aquestes darreres 16 en detall216. Quant a les 55 formes 
que integren el vocabulari específic negatiu d’aquesta versió, 
n’hem analitzat 37 i n’hem descartat 18. 
Pel que fa a la versió que s’aprova al Parlament, de les 39 formes 
específiques positives documentades, n’hem estudiat 9 (havent-ne 
descartat 14), mentre que de les 14 negatives no n’hem analitzat 
cap. 

                                                
214 Llegenda de l’encapçalament: 
V = vocabulari 
E+ = especificitat positiva 
(E+) = nombre de formes amb E+ amb un índex d’especificitat superior a E+03 i 
una freqüència absoluta mínima 2 a tot el corpus 
((E+)) = nombre de formes que compleix amb el criteri (E+) 
[E+] = nombre d’especificitats analitzades 
ED = nombre d’especificitats que, tot i que compleixen el criteri (E+), s’han 
descartat 
E– = especificitat positiva 
(E–) = nombre de formes amb E+ amb un índex d’especificitat inferior a E–03 i 
una freqüència absoluta mínima 2 a tot el corpus 
((E–)) = nombre de formes que compleix amb el criteri (E–) 
[E–] = nombre d’especificitats analitzades 
ED = nombre d’especificitats que, tot i que compleixen el criteri (E–), s’han 
descartat 
215 Els llindars establerts (ja presentats) són: índex d’especificitat superior/inferior 
a E+02/E–02 o freqüència absoluta inferior a 2. 
216 Estan marcades amb negreta a la taula que encapçala cada apartat; les que 
tenen un asterisc són les que no superen el filtre. 
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Per últim, de la versió final de l’Estatut hi ha 58 formes 
característiques positives, de les quals hem analitzat 32 (per tant, 
n’hem hagut de descartar les 26 restants). Quant a les 16 formes 
que presenten un índex d’especificitat negatiu, 11 no superen el 
llindar establert, així que només n’hem analitzat 5. 

La majoria d’unitats d’anàlisi pertinents quant a llur índex 
d’especificitat es concentren, sobretot, en els textos que elabora la 
Ponència (48 formes) i les Corts Generals (37 formes). Això és 
perfectament comprensible ja que, precisament, les diferències més 
notables d’aquest procés de reforma estatutària es donen entre la 
primera versió consensuada i la darrera, com ja hem assenyalat al 
capítol 3. 
Per tant, en total, durant aquesta recerca, hem estudiat en 
profunditat 57 formes amb especificitat positiva i 42 negativa. Així 
doncs, s’han analitzat217 99 formes: 
 E+ ANALITZADES E– ANALITZADES 
CiU –– –– 
ERC –– –– 
ICV –– –– 
PSC –– –– 
001_PON 16 37 
002_PC 9 0 
003_CG 32 5 
 57 42 

Taula 42. Especificitats analitzades. Resum 

Finalment, hem d’afegir que no sempre se segueix l’ordre alfabètic 
en els llistats, ja que seguim l’ordre jeràrquic, més pertinent segons 
l’aproximació lexicomètrica: 

Dans l’index hiérarchique, les principaux vocables sont classés par 
catégorie grammaticale et rangés par ordre décroissant de fréquences – 
effectifs divisés par le nombre de mots (ou longueur) du corpus afin de 
pouvoir comparer des corpus de longueurs inégales. Les fréquences sont 
exprimées en «pour mille mots» et non en pour cent, du fait des faibles 
effectifs.  

(Labbé, i Labbé 2013:4) 

                                                
217 Les formes que no superen el llindar es poden consultar a l’Annex 12. 



 

 332 

8.6.1. Bloc 1: especificitats 
A continuació analitzem breument el lèxic específic del bloc 1 de 
documents. Les bases estatutàries presenten un vocabulari força 
específic, tant positiu com negatiu: 
 N218 V E0 E+ E– 
CiU 19.861 2.642 5.104 462 124 
ERC 10.620 1.848 5.378 249 63 
ICV 6.156 1.408 5.404 254 32 
PSC 2.966 828 5.547 130 13 

Taula 43. Vocabulari específic del bloc 1 

Quant a especificitats positives (E+), el text que més n’acumula és 
el de CiU (462 formes), seguit del d’ICV-EUiA (254), ERC (249) 
i, finalment, PSC-CpC (130). Pel que fa a les negatives (E–), 
l’ordre és força similar: el que més en té és el de CiU (124), seguit 
del d’ERC (63), ICV-EUiA (32) i PSC-CpC (13). 

Malgrat que a la recerca prèvia a aquesta tesi vam caracteritzar 
algunes especificitats d’aquestes bases estatutàries (Morales 2008), 
considerem adient esmentar les tendències lèxiques generals de 
cadascuna d’elles. El nucli d’aquesta recerca, però, consisteix a 
caracteritzar, sobretot, el vocabulari específic de les versions 
consensuades que ja hem assenyalat l’apartat anterior. 

 

                                                
218 Llegenda de l’encapçalament: 
N = ocurrències 
V = vocabulari 
E0 = vocabulari de base (especificitat zero) 
E+ = nombre de formes amb especificitat positiva 
E– = nombre de formes amb especificitat negativa 
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8.6.1.1. Base estatutària de CiU 
En aquest apartat analitzem el vocabulari característic, és a dir, el 
conjunt de formes que presenten especificitat (positiva o negativa) 
de la base estatutària de CiU. D’una banda, el llistat complet219 del 
vocabulari específic positiu de la base que elabora CiU és: 

Vocabulari específic positiu (E+) 

atribuir, nou, com, autogovern, ·, país, un, més, pacte, reconèixer, capacitat, una, ciutadanes, ser, model, 
això, seva, nació, identitat, preveure, mateix, cal, possibilitat, marc, així, societat, propostes, única, 
norma, reforçar, poder, tenir, possible, futur, sentit, estatut, seu, qual, part, nacional, noves, dimensió, 
projectar, a, ciutadans, política, se, benestar, família, específic, però, col·lectiu, serà, nostre, tsjc, 
component, considerar, important, importants, sinó, catalunya, és, institucions, reconeixement, 
mitjançant, propi, polític, progrés, contingut, projecte, competencial, disposar, incloure, actual, definir, 
instrument, integrar, permeti, mesura, molt, —, ampli, ara, infrastructures, aspira, històriques, 
configurar, demandes, encara, esdevenidor, essencialment, inclogui, nouvinguts, oblidar, pilars, es, 
aquesta, tots, respecte, pròpia, plena, cultura, 7, pròpies, poble, constitucional, suport, executives, 
garantia, 8, atenció, desenvolupar, 9, incorporar, ja, bàsiques, conseqüència, 11, aquells, constitucionals, 
dur, major, europa, temps, decisió, fórmules, màxima, definitiva, segle, vigent, organisme, 
constitueixen, context, factor, podrà, principal, concepte, loteries, principals, comunitària, executiu, 
implica, manifestacions, xxi, hem, integra, quant, activa, aprendre, corporació, eines, element, ell, enllà, 
estatus, estatutàriament, generar, incorporant, justa, lliurament, personalitzada, postal, precisa, 
precisament, r+d+i, reduir, sensorials, sent, sí, solució, terreny, trets, veritables, català, seves, 
constitució, seus, territorial, llengua, relacions, estatals, 6, catalana, caràcter, regular, manera, accés, 
internacionals, àmbits, participar, civil, elaboració, tal, deure, condició, crear, exterior, sense, voluntat, 
decisions, des, tant, objectiu, pugui, pobles, mercat, reconeix, bàsics, històrics, assolir, límits, pesca, 
telecomunicacions, espai, històrica, nivell, aquelles, característiques, democràtica, cambres, immigració, 
estructures, expressió, història, unes, –, necessitat, sempre, 10, alhora, essencials, legal, televisió, 
assumir, estats, existència, nova, ràdio, formar, renovació, 12, garantirà, previstos, tradició, democràtic, 
exclusiu, competencials, configuren, constitueix, expropiació, facultat, fonamenta, fonamental, jocs, 
nacions, organitzatives, paper, permet, permetre, previsions, transcendència, vies, 14, concreta, cop, 
adaptar, orgàniques, clàusula, gran, reptes, riquesa, tindrà, banda, completa, electrònica, entorn, 
familiars, finalment, juntament, potenciar, substituts,vol, continuar, dependents, essent, mateixes, parla, 
participarà, presenta, reconeixerà, signar, suprimir, temes, actuals, articular, assoliment, autogovernar, 
clara, dinàmica, doncs, eina, elles, específicament, experiència, fonament, inherent, internet, 
nacionalitats, rau, resulta, sobretot, superar, tindran, últim, unides, alguns, ambiciós, antecedents, 
aprofitar, asseguradores, assenta, atesos, avançat, capaç, capdavant, catalanisme, certament, ciu, codi, 
coherent, cohesionada, concepció, conscient, consolidar, crèdits, desafavorits, desenvolupats, destacar, 
destacat, diferent, dinàmic, dominis, emergents, ençà, encarregada, entén, escenari, especificitats, 
exclusivitat, existeix, extra, fonaments, formi, fórmula, impediment, inclourà, inclouran, indirectament, 
indispensable, indispensables, interpersonals, interrelacionat, irrenunciable, jurisprudència, legitima, 
legítimes, limitada, llibre, marge, mil, minories, notarial, obrir, paisatges, participatius, pla, poc, posa, 
potencial, preveu, primers, projeccions, promouran, psíquiques, punt, recollir, recuperar, reflecteix, 
reflex, regulacions, requerirà, reservant, resideix, resposta, singulars, situar, solucions, subratllar, 
substituir, tenim, tindria, traspassar, vers, vinculació, voluntari, “, ”, correspon, entre, garantir, principi, 
institucional, propis, diverses, universal, economia, cívic, efectiva, tecnologies, assistència, apostes, 
estatuts, documents, estudis, fet, ciutadà, col·legis, camp, defensor, establirà, immigrants, increment, 
nostra, pogut, policials, rellevant, sotmetre, unesco, atorga, construir, controls, creixement, elèctric, 
esdevé, esmentada, estreta, exemple, externa, global, impedeix, lògica, potencialitats, propera, properes, 
recaptats, reconegui, semblant, subestatals, supervisar, territorialització, veritable, vertebració 

Taula 44. Vocabulari específic positiu de la base de CiU 

                                                
219 Normalment es presenten els llistats a doble columna. Tot i això, per manca 
d’espai, en aquest cas es reprodueixen una després de l’altra. 
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De l’altra, el vocabulari específic negatiu de la base de CiU és: 

Vocabulari específic negatiu (E–) 

article, b, parlament, inclou, els, dels, han, llei, regulació, c, termes, llur, les, establiment, tenen, 
estableix, activitats, llurs, o, activitat, e, 1, sobre, públics, serveis, consell, condicions, locals, entitats, 
ésser, què, promoure, creació, funcionament, i, cas, govern, gestió, justícia, lleis, control, poders, 
col·laboració, membres, mitjà, títol, determinació, f, disposicions, aprovació, delegació, criteris, 
interessos, tramitació, establerts, accedir, la, règim, acord, pot, públiques, protecció, recursos, 
planificació, legislació, òrgans, hi, mesures, poden, formació, comunitats, centres, superior, pels, 
administrativa, acords, ensenyament, executiva, referència, convenis, transport, diputats, orgànica, 
procediments, termini, afers, formes, tinguin, tributs, mixta, actes, g, h, corts, escau, compte, garanties, 
entrada, usuaris, disposa, privats, grups, del, 3, tot, altres, si, davant, reforma, facultats, autònomes, 
empreses, reglament, efectes, siguin, comunitat, tributària, n, permanent, disposició, instal·lacions, 
caixes, compliment, ingressos 

Taula 45. Vocabulari específic negatiu de la base de CiU 

Hi ha 586 formes específiques: 462 positives i 124 negatives. 
Aquest text té 19.861 ocurrències i un vocabulari de 2.642 formes. 

Marc Carrillo assevera que aquest “és el document més extens i 
detallat dels elaborats per les diverses forces polítiques” (2006:13). 
1.262 d’aquestes formes són, respecte el bloc 1 del corpus, 
exclusives d’aquesta base (es pot consultar el vocabulari exclusiu 
de bloc a l’Annex 11). Si es compara amb el de totes les parts, 
existeixen 669 formes exclusives d’aquesta versió, de les quals 536 
només estan documentades una vegada (els hàpax de la base de 
CiU s’analitzen a l’apartat ). 
De les 133 formes restants, la més emprada és TSJC (E+06), 
l’abreviatura del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
L’administració de la Justícia220 és una de les millores 
competencials a què anhelen els GP amb l’EAC 2006. 
De la resta de formes, cal assenyalar-ne algunes de relatives a 
l’àmbit de l’administració. Serien verbs com considerar, 
configurar, corporació, inclogui, oblidar, aprendre, generar, 
incorporant, promouran, recollir, recuperar i reduir, i substantius 
com demandes, eines, element, lliurament i component, o adverbis 
com estatutàriament. Això ho demostra el fet que, segons Bas, “en 
el pla més tècnic i jurídic [l’EAC] acull en bona mesura el 
patrimoni de propostes formulades pels juristes en els darrers 
anys” (2009:268). 

                                                
220 Vegeu l’epígraf mediació de l’apartat 8.6.3.3. 
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Quant a la seva articulació, Bas assegura que la base de CiU 
adopta l’estructura d’un text normatiu canònic: 

S’articula en una primera part en la qual s’exposen els fonaments 
polítics i jurídics que sostenen la proposta, i a continuació es detallen les 
vint-i-dues bases temàtiques que recullen les propostes d’eixamplament 
de l’autogovern català, formulades predominantment en tècnica i estil 
jurídic d’atribució competencial. 

(Bas 2009:266-267) 

Aquesta base inclou, a més, formes amb connotació positiva, 
habituals del llenguatge polític contemporani, que apel·len a valors 
i conceptes compartits. Així doncs, s’empren adjectius i adverbis 
com activa, ambiciós, avançat, capdavant, essencialment, 
important, importants, irrenunciable, justa i veritables, i 
substantius com estatus. 
S’hi documenten en contextos que defenen valors difícils de 
contradir en règims democràtics (com conviccions essencialment 
democràtiques i drets fonamentals més importants de les persones) 
i, en molts casos, caracteritzen la reforma estatutària: 

Instruments dotats d’un espai important d’aplicació del marc 
constitucional. 
Prendre des de Catalunya importants decisions en el marc de diverses i 
significatives.  
L’actual Estatut té una dimensió essencialment competencial amb una 
escassa regulació. 

CiU apel·la a l’ambició per endegar aquesta reforma estatutària: 
Desenvolupament futur al servei d’ un ambiciós projecte col·lectiu. 
Possibilitat de configurar un estatut més ambiciós. 

La base construeix discursivament una Catalunya sòlida quan 
apel·la als pilars (és a dir, al marc institucional autonòmic) en què 
es basa la llarga tradició política del catalanisme (forma exclusiva 
també d’aquest grup). Es fa perquè consideren que Catalunya ha de 
negociar un nou EAC sense renunciar a un dret irrenunciable: 

Neix amb vocació constructiva i positiva, alhora que amb la ferma, 
decidida i irrenunciable determinació de dur-la a terme. 
No suposa, però, la renúncia a l’exercici democràtic del dret inherent i 
irrenunciable a la lliure determinació dels pobles. 

La base de CiU defineix també aspectes positius de la societat 
catalana amb els adjectius capaç i cohesionada: 
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Una societat emprenedora i dinàmica, capaç de generar riquesa i 
progrés 
Una societat lliure, justa i cohesionada 
Una societat plural però cohesionada que comparteixi els valors 
col·lectius essencials  

A més, es fa referència al futur amb la forma esdevenidor o inclou 
algunes matèries competencials tot emprant formes (com 
nouvinguts221, desfavorits) i temàtiques (r+d+i, escurçament de 
recerca + desenvolupament + investigació, per referir-se a la 
política científica) que són habituals en el debat polític català del 
moment de negociació de l’EAC. 

Finalment, aquesta base defensa la reforma estatutària com a via 
necessària per trobar nous marcs constitucionals i competencials;  
en definitiva, la presenta com una solució (aquesta forma i el seu 
plural, solucions, són exclusives de la base de CiU) als problemas 
esmentats: 

Demana noves respostes, noves solucions i nous marcs de relacions. 
No hi ha dubte que una solució com aquesta tindria l’efecte directe 
d’obrir un ventall de possibilitats extraordinari . 
Ens trobem, per tant, davant una solució més pròpia d’un procés 
devolutiu. 

 

                                                
221 Aquesta forma habitual en el discurs polític català, el masculí plural, és 
exclusiva de la base de CiU; la base que elabora ERC també en parla però 
emprant el femení plural, al sintagma persones nouvingudes. 
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8.6.1.2. Base estatutària d’ERC 
El vocabulari característic (positiu o negatiu) de la base d’ERC és: 
Especificitats positives (E+) Especificitats negatives (E–) 
espanyol, presidència, catalana, català, cívic, 
deure, regne, nacional, parlament, govern, 
persona, present, ciutadania, autodeterminació, 
ho, territoris, adquirir, catalans, lliure, través, 
concert, comunitat, estats, política, seva, cap, 
ciutat, mesa, nouvingudes, societat, poble, el, 
llei, cultural, econòmica, accedir, popular, 
regular, iniciativa, espanya, reunió, lo, 
lliurement, podran, agrupacions, deu, alguer, 
balears, codecisió, escut, opinió, pertinença, ha, 
ciutadanes, com, de, europeu, període, 
referèndums, europea, unió, representació, així, 
catalanes, voluntat, condició, acollida, siguin, 
permanent, comarques, elecció, hisenda, 
preservació, força, contribuir, compromisos, 
comuna, diputades, qualsevol, li, respectar, 
ordenament, cinc, representatives, mutu, 
concurrència, igualment, idioma, negociar, 
religió, andorra, celebrar, illes, valencià, vida, 
ser, tant, llibertat, parlamentària, constitucional, 
pobles, fonamental, culturals, eleccions, 
sobirania, al, dret, s, tots, seu, condicions, 
establir, tribunal, promoure, defensa, anys, 
només, uns, preservar, ciutadà, quan, 
institucional, presència, decidir, aprovar, 
pressupostos, però, circumscripció, comunitari, 
delegat, territorialment, arc, solidari, cercar, 
occidental, partits, dissolució, futur, hagi, 
aquells, previstos, interior, està, adequada, 
aprovades, inconstitucionalitat, reunions, —, 
vigent, constitueix, envers, actuar, ambdues, 
legals, oficina, respectin, històricament, deute, 
63, exigències, mediterrani, transitori, 
assumeixen, compartir, ocupa, procedència, 
consciència, cura, personar, tard, conformitat, 
emanats, euroregió, home, indústries, sol, 
agregar, associat, assumeixi, cànon, catalanitat, 
coalicions, consecució, coparticipació, 
dificultin, encomani, facultada, habitants, 
incompatible, intimitat, nascudes, observança, 
obstacles, oportú, or, p, pals, proposició, 
reconstrucció, remoure, reservats, respecti, 
senyal, sindical, sol·licitin, voluntàriament, 
article, haurà, institucions, una, sense, on, 
democràtica, del, locals, se, polítics, pròpia, 
permetin, majoria, comú, aquelles, excepte, 
ocupacional, regularà, exercir, vetllar, 
ingressos, integrar, capital, efectiu, delegada, 
tributari, edat, espanyola, veïnatge, essent, 
seran, desenvolupat, 49, candidatures, 
contribucions, descendents, dona, manifestin, 
orientar, traspassos, vàlids, sistema 

regulació, matèria, tot, competència, 
exclusiva, i, correspon, cas, gestió, control, 
establiment, participació, dels, sobre, 
règim, també, recursos, protecció, 
comissió, poder, execució, judicial, 
estableix, activitats, poders, activitat, l, 
llur, en, autogovern, finançament, relació, 
a, les, han, competències, principis, 
legislació, tenen, b, foment, c, estatal, 
organització, fiscal, autònomes, orgànica, 
compartida, ordenació, ésser, executiva, 
mitjà, determinació, estableixen, àmbit, 
planificació, públics, lleis, totes, 
autonomia, capacitat, òrgans, normativa 

Taula 46. Vocabulari específic de la base d’ERC 
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En total hi ha 312 formes que presenten especificitat: 63 negativa i  
249 positiva. Aquesta base és, del bloc 1, la segona més extensa. 
Compta amb 10.620 ocurrències i un vocabulari de 1.848 formes.  

Si es contrasta amb el vocabulari del bloc 1 del corpus, 625 unitats 
apareixen només en aquesta versió (és a dir, són exclusives del text 
d’ERC). Si el comparem amb tot el corpus, aleshores aquest consta 
de 329 formes, de les quals 290 estan documentades només una 
vegada (els hàpax d’ERC s’estudien a l’apartat 8.5.4.2). 
De les 36 formes restants, la més utilitzada és regne. Presenta 
especificitat positiva (E+11) i sempre apareix al  mateix sintagma 
(regne d’Espanya): 

El marc institucional que haurà de regir a Catalunya, en el marc del 
regne d’Espanya. 
L’Estat de Catalunya adopta la forma política d’estat lliure, associat al 
regne d’Espanya, d’acord amb el present Estatut. 
Les fronteres estatals de la república francesa i del regne d’Espanya es 
podran alterar de manera concertada. 

En el vocabulari exclusiu de la proposta d’ERC, hi apareixen 
topònims dels anomenats Països Catalans (denominació 
popularitzada per Joan Fuster a l’assaig Nosaltres, els valencians), 
com Alguer o Balears. Això es justifica per l’abast que proposa 
ERC per a l’EAC, ja que aquesta base disposa estatutàriament una 
unitat que supera l’abast autonòmic de l’actual Catalunya: 

La comunitat cultural catalana abasta les comarques catalanoparlants 
d’Aragó, el País Valencià, les Illes Balears, el Principat de Catalunya, 
la Catalunya del Nord —a l’Estat Francès—, l’Estat d’Andorra i la 
ciutat de l’Alguer. Aquest conjunt de territoris conformen una unitat de 
cultura que és el fonament d’una identitat compartida des de la 
diversitat i pot ser-ho per a la lliure contribució a un projecte comú que 
respecti aquesta diversitat. 

Atesa la natura del partit redactor, que propugna un estat català 
independent, la base, titulada Constitució de l’Estat Lliure de 
Catalunya. Projecte d’Estatut Nacional, es diferencia notablement 
de la de la resta de partits: 

La proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya, tal com ja es dedueix 
del mateix títol, parteix d’una orientació formalment i materialment 
diversa de la resta de forces polítiques i de la possible aproximació a un 
document centrat en un procés de reforma estatutari. 

(Bas 2009:272) 
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Per aquesta raó, s’hi troben formes que estableixen l’univers 
simbòlic català, com escut, or, pals i senyal, o catalanitat 
pertinença i voluntàriament: 

La identificació nacional de cada persona es concretarà a través de la 
seva pertinença a la comunitat a què lliurement hagi decidit pertànyer. 
Poden adquirir voluntàriament la condició política de catalans els 
ciutadans i ciutadanes procedents d’altres territoris de l’ Estat 
espanyol. 

S’hi empra la forma incompatible per declarar les incompatibilitats 
del càrrec de President de la Generalitat. A més, hi ha 
nominalitzacions habituals del llenguatge normatiu i 
juridicoadministratiu (coalicions, codecisió, consecució, 
coparticipació, proposició, reconstrucció) i verbs com adquirir, 
agregar, assumeixi, dificultin, encomani, respecti, remoure, o 
sol·licitin, també habituals en el discurs normatiu. L’adjectiu 
oportú, que es combina en el corpus amb els verbs creure i 
considerar, determina les competències de la mesa del Parlament. 

També es documenten formes que regulen matèries estatutàries: 
finançament (cànon), organització social (habitants, nouvingudes, 
facultada, nascudes, reservats, associat, observança) o drets 
fonamentals (com la llibertat d’opinió, el dret a la intimitat o 
l’exercici de l’acció sindical). Per últim, s’hi expressa també la 
voluntat del partit de remoure/suprimir obstacles quant a la 
participació ciutadana. 
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8.6.1.3. Base estatutària d’ICV-EUiA 
El vocabulari específic (positiu o negatiu) del text d’ICV-EUiA és: 

Especificitats positives (E+) Especificitats negatives (E–) 

facultats, base, ciutadana, haurà, executives, 
federalisme, pluralista, participació, ciutadania, 
llarg, viuen, agenda, ponència, vida, normatives, 
garantirà, federal, corresponsabilitat, fòrum, 
síntesi, ciutadanes, autorització, homes, 
plenament, com, nou, societat, ser, tant, llengües, 
debat, pau, incorporar, televisió, traspàs, digna, 
desigualtats, reformar, promourà, regió, 
composen, contindrà, ecològics, parlaments, de, 
institucions, socials, mecanismes, catalana, 
reconeixement, igualtat, autogovern, 
finançament, cultura, plena, europees, llibertat, 
objectiu, fonamentals, gènere, parlamentària, 
consultes, ajuntaments, cal, diversitat, forces, fet, 
presa, serà, ràdio, audiències, fruit, ecològica, 
reptes, establirà, alimentària, plurinacional, 
assumpció, actiu, alts, clarament, conca, 
disminucions, estratègics, federació, hauran, ilp, 
introducció, lligada, metodologia, problemes, 
reduïdes, reequilibri, referides, temàtics, ue, 
vallès, viii, una, un, drets, totes, ciutadans, 
desenvolupament, relació, política, treball, 
elaboració, poble, 7, dones, constitucional, sense, 
procés, diferents, decisions, europeu, 8, bases, 
directa, financera, partir, reconèixer, pobles, 
període, on, democràtica, 9, recaptació, única, 
subsidiarietat, humans, història, 
descentralització, consum, impulsar, 
sostenibilitat, competencial, estatutari, viure, 
investigació, ports, modificar, fonamental, 
europa, expressió, fórmules, durant, municipals, 
qüestions, actual, gaudir, sanitària, compromís, 
xarxes, màxima, nacions, nous, atribució, 
regions, normatiu, violència, oficialitat, pobresa, 
referèndums, nostra, directes, digne, potenciar, 
respon, futures, menció, instàncies, vital, 
pacífica, aportacions, estables, preliminar, 
tràmit, arribar, hisendes, manifesta, actualment, 
inscrits, obertura, senadores, concepte, loteries, 
comunitària, gran, riquesa, parla, reconeixerà, 
consells, central, reforçament, regionals, 
ampliar, diferència, limitació, extensió, plural, 
establint, front, humà, premsa, recull, tic, natura, 
tarragona, emancipació, hidrocarburs, mort, 
expressions, governatives, menys, impulsant, 
metropolitana, augmentar, ebre, pluricultural, 
vetllarà, culturals, electoral, ple, policia, 
resolució, eleccions, espais, nacionals, valor, 
desplegament, possibilitat, consulta, permisos, 
autodeterminació, sobirania, estatutària, figura, 
basada, audiència, material, transferides, ampli, 
sanitàries, estar, garanteixi, gent, 

article, competència, que, els, generalitat, 
acord, aquesta, en, 2, regulació, govern, 
lleis, la, l, o, 1, ha, parlament, aquest, tot, 
públics, pel, pot, justícia, llur, té, si, àmbit, 
poders, activitat, sistema, planificació 
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mediambientals, opcions, abocaments, publicitat, 
avui, següent 

Taula 47. Vocabulari específic de la base d’ICV-EUiA 

Hi ha 286 formes amb especificitat: 254 positiva i 32 negativa. 
El text que presenta ICV-EUiA compta amb 6.156 ocurrències i un 
vocabulari de 1.408 formes. De totes les formes que només 
apareixen al bloc 1 del corpus, 363 són exclusives d’aquesta 
versió. Si es compara amb tot el corpus, aleshores el vocabulari 
exclusiu d’aquesta base consta de 259 formes, de les quals 229 hi 
estan documentades només una vegada (analitzem els hàpax 
d’aquesta versió a l’apartat 8.5.4.3). 

De les 30 formes restants, les més utilitzades són federalisme i 
pluralista. Ambdues tenen la mateixa freqüència absoluta i el 
mateix índex d’especificitat (E+10), perquè sempre es documenten 
al sintagma federalisme pluralista. S’empra a contextos com: 

El federalisme pluralista permet compaginar alhora el reconeixement 
diferenciat de les nacions que composen l’Estat i la corresponsabilitat 
en la gestió dels afers comuns. 
El federalisme pluralista que haurà de reconèixer la Constitució 
implica l’assumpció de competències diferencials en àmbits com la 
llengua, la cultura […]. 

Aquest sintagma ocupa formalment i conceptual un lloc prominent 
al text d’ICV-EUiA, ja que hi apareix com a subtítol: 

Bases per a la reforma constitucional i estatutària. Una proposta des 
del federalisme pluralista i la radicalitat democràtica. 

Segons Bas, ICV-EUiA proposa una base que parteix d’aquesta 
concepció territorial i institucional federal i que, en termes 
pràctics, la converteix en “un document l’aplicació del qual 
requeria una profunda modificació del marc constitucional vigent” 
(2009:274). El partit proposa que es revisi l’estructura territorial i 
institucional de l’Estat espanyol per evolucionar “vers una fórmula 
federal amb elements d’asimetria” (ibid. 274). 

Aquest és un text amb un caràcter eminentment polític, com 
l’anterior, però que proposa un model de relació amb l’Estat 
diferent (d’encaix constitucional, no de secessió com el d’ERC): 

Així, la proposta d’ICV comparteix amb la d’Esquerra, tot i les 
diferències evidents entre un model federal i un Estat lliure, la seva 
dimensió eminentment política, amb la definició de nous subjectes 
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titulars de sobirania, que l’allunya d’una possible aplicabilitat a curt 
termini en un terreny jurídic de reforma estatutària. 

(Bas 2009:274-275) 

A Catalunya, segons Francesc Homs, múltiples forces i sectors 
polítics consideren un desencert aquesta aposta pel federalisme: 

Un altre dels grans errors, aquest persistent en una part de les forces 
polítiques catalanes, és l’aposta pel federalisme. Fonamentalment per 
tres motius. Primer, un error de base per a qui consideri Catalunya una 
nació: l’aposta pel federalisme és l’aposta per un model d’Estat 
espanyol, on el subjecte –la “nació federal”– és Espanya. Segon, perquè 
tot allò que pugui tenir de democràtic i modernitzador un model federal, 
no encaixa amb la concepció d’Estat que té la nació espanyola i, 
particularment, els seus actors polítics. I tercer, tot i ser un projecte 
d’Espanya, provoca un gran recel a la política espanyola que la proposta 
sempre vingui només de Catalunya. 

(Homs 2010:65) 

Segons Nuñez, i Guerrero, les referències al federalisme 
(juntament amb altres formes relacionades amb l’organització 
estatal, com autogovern i autodeterminació) són, en el cas del 
castellà, pròpies dels discursos nacionalistes: 

El doble lenguaje puede apreciarse en las expresiones ambivalentes y 
ambiguas, cosa que ocurre cuando el tema es delicado. Los ejemplos 
más significativos se ven en los discursos de los líderes nacionalistas, 
especialmente en las ocasiones en las que se habla de la organización 
del Estado (se prefiere autodeterminación a autogobierno por las 
connotaciones de independencia o de estado federal que conlleva ese 
segundo término). 

(Nuñez, i Guerrero 2002:45-46) 

Atès que, en el nostre corpus, hi apareixen les formes a què fan 
referència aquests investigadors, n’hem observat el comportament. 

D’una banda, hem estudiat l’índex d’especificitat de la forma 
autodeterminació (l’única present al corpus del seu paradigma 
lèxic, per això l’analitzem individualment) i dels grups de formes 
autogovern+ (autogovern, autogovernar) i federació+ (federació, 
federacions, federades, federalisme, federalització, federals, 
federat, federativa). 

La gràfica que en resulta és: 
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Gràfica 21. Comparació dels grups de formes autodeterminació+, 

autogovern+ i federació+ (Lexico3) 

D’una altra, si analitzem el grup de formes presents al corpus que 
tenen el formant culte auto- (autoafirmació, autodefinició, 
autodeterminació, autodisposició, autogovern, autogovernar, 
autolimitació, autoorganització i autorganització) es confirma la 
tendència general observada al gràfic anterior: 

 
Gràfica 22. Grup de formes auto-+ (Lexico3) 
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Segons aquestes gràfiques, les bases d’ICV-EUiA i, sobretot, de 
CiU, presenten un ús específic positiu quant a l’ús d’aquest grup de 
formes, mentre que en les versions del bloc 2 en tenen un ús 
específic negatiu. Si les analitzem de manera més acurada, 
s’observa que: 
• quant al grup de formes d’autogovern+, les bases d’ICV-

EUiA, PSC-CpC i, molt més marcadament, CiU (E+27), 
presenten un ús específic positiu; contràriament, la d’ERC i els 
textos del segon bloc en presenten un ús específic negatiu; 

• pel que fa a autodeterminació, els textos d’ICV-EUiA i, 
especialment, d’ERC, en presenten un ús específic positiu; la 
resta de subcorpus presenta especificitat zero; 

• quant al grup de formes de federalisme (federació+), s’observa 
com, d’una banda, totes les formes presenten especificitat zero 
a les bases dels GP, excepte en el cas d’ICV-EUiA (hi té un 
índex específic positiu alt); d’una altra, aquest paradigma és 
característic negatiu del bloc de documents consensuats222. 

Hem vist com els índexs d’especificitat positiva més marcats quant 
a l’ús d’autogovern+ i autodeterminació s’observen a les bases de 
CiU i ERC respectivament (partits que, com s’observava a la 
gràfica 1 situen el nacionalisme al centre de la seva identitat de 
partit). El grup de formes de federació+ presenta un ús específic 
positiu al text d’ICV-EUiA. 

Altres formes, com ponència, agenda (a agenda de debat), fòrum 
(al sintagma fòrum cívic), síntesi (documentada a comissió de 
síntesi), fan referència a aspectes de la tramitació per redactar 
l’EAC 2006. 

Així mateix, a la base ecosocialista es documenten verbs propis del 
discurs normatiu com composen, contindrà i hauran223, emprats de 
manera incorrecta. Altres formes exclusives d’aquesta base 
relatives a l’àmbit juridicoadministratiu i polític, serien federació, 
alts (a alts càrrecs), reequilibri, clarament, temàtics, disminucions, 
estratègics, introducció, metodologia, parlaments, reduïdes, 
referides o lligada. 
                                                
222 Tot i que som conscients que cal contrastar aquestes dades i validar-les amb 
altres corpus, els resultats obtinguts recolzen la tendència observada a Núñez, i 
Guerrero (2002:45-46). 
223 Per a més informació sobre l’ús del futur, consulteu l’apartat 8.5.5.1. 
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A més, aquest és l’únic text que fa referència a la Unió Europea 
amb una abreviatura, motiu pel qual hi consta com a exclusiva la 
sigla d’aquesta institució (UE). Altres formes com l’escurçament 
ILP (d’iniciativa legislativa popular), l’adjectiu ecològics (que 
qualifica els substantius problemes i drets) i el nom conca (dels 
rius Garona i Ebre) se situen als articles que regulen competències 
i matèries del nou EAC.  

Aquest nou EAC, segons la formació ecosocialista, ha de resoldre 
els problemes (forma exclusiva) de Catalunya: 

Avui, després d’aquest llarg període d’autonomia, els ciutadans i les 
ciutadanes de catalunya necessiten de nous instruments […] per fer 
front als problemes socials, econòmics i ecològics d’aquest principi de 
segle XXI. 

Per dur a terme la reforma estatuària, ICV-EUiA invoca la 
corresponsabilitat fiscal i la corresponsabilitat en la gestió dels 
afers comuns. 
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8.6.1.4. Base estatutària de PSC-CpC 
El vocabulari característic (positiu o negatiu) de la base estatutària 
que elabora PSC-CpC és: 

Especificitats positives (E+) Especificitats negatives (E–) 

base, ciutadans, ciutadanes, seva, europea, unió, 
gèneres, expressen, representació, ser, socials, 
polítiques, seus, interessos, –, proximitat, 
declaren, finançament, través, europeu, 
permanent, metropolitana, entre, legislativa, 
efectiva, territorials, organitzacions, contribució, 
carta, tecnologies, terres, acció, titulars, via, 
manté, promou, confereix, afavoreix, benefici, 
equiparació, fonamentalment, periòdicament, 
protegeix, voluntat, representatives, ambdues, 
espanyola, fonamentals, drets, 7, decisions, 
bases, directa, compromís, màxima, nacions, 
regions, plural, catalunya, social, 6, entitats, 
forma, comunicació, relacions, llibertats, 
barcelona, responsable, assegurar, comuns, val, 
inversió, responsables, impuls, vegueries, 
exercides, matèries, segons, particular, elegit, 
regeix, tothom, infrastructures, executiu, 
treballadors, intervenir, reducció, evolució, 
catalans, culturals, decidir, llengües, és, tal, 
davant, mitjançant, màxim, equitat, benestar, 
intervenció, protegir, alcaldesses, canvis, 
contemplarà, indrets, pirineu, plurilingüístic, 
reconeixent, utilitzades, electors, accessibles, 
extracomunitaris, pes, exteriors, mena, àmplia, 
compta, farà, recíproca, regit, renovar, sud, 
apropiats, àrea, castellana, mediterrània, 
peatges, set, autonomia, autogovern 

s, d, estatut, no, o, que, règim, gestió, 
correspon, exclusiva, matèria, al, 
competència 

Taula 48. Vocabulari específic de la base de PSC-CpC 

En total hi ha 143 formes que presenten especificitat: 130 positiva i 
13 negativa. 
El text del PSC-CpC és, del bloc 1 del corpus, el més curt. Compta 
amb 2.966 ocurrències i un vocabulari de 828 formes. Aquesta 
llargària, segons Bas, explica el fet que sigui una base que “té la 
vocació indubtable d’ajustar-se al marc constitucional disponible, 
però l’abast de l’operació no s’acaba de detallar, restant d’aquesta 
manera en una franja d’una certa indeterminació” (Bas 2009:277). 
De les formes documentades, 143 són exclusives si prenem com a 
referència el vocabulari del bloc 1 del corpus. Si s’adopta tot el 
corpus com a punt de comparació, aleshores el vocabulari exclusiu 
del text de PSC-CpC són 83 formes, de les quals 76 estan 
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documentades només una vegada (els hàpax d’aquesta base 
s’analitzen a l’apartat 8.5.4.4). 
Així doncs, les formes exclusives del text de PSC-CpC són 
expressen, afavoreix, benefici, equiparació, fonamentalment, 
periòdicament i protegeix. 

Cal assenyalar que, d’aquestes, verbs com expressen, afavoreix o 
protegeix s’utilitzen de manera poc precisa: 

[Les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya] expressen la seva 
voluntat de participar en la Unió Europea com a unió cada cop més 
estreta. 
La Generalitat afavoreix el desenvolupament de l’activitat empresarial. 
La Generalitat –en atenció a la funció social, cultural i de promoció 
econòmica que compleixen– protegeix l’autonomia institucional de les 
caixes d’estalvi. 

És a dir, el PSC-CpC preveu aquestes competències i matèries però 
no explicita detalladament com s’haurien de regular, a diferència 
del text que, per exemple, elabora CiU. La proposta del PSC es 
llegeix més aviat com un document de tràmit per endegar la 
reforma de l’EAC 2006: 

Sembla voler —prioritàriament— deixar constància de la seva voluntat 
política d’abordar una reforma de l’Estatut, però alhora, també es pot 
deduir raonablement que el contingut i l’abast de l’operació no 
desitjaven ser concretats en els seus termes fins al mateix moment 
d’execució del procés. 

(Bas 2009:277) 

Bas afirma que això s’evidencia en llegir l’apartat competencial: 
Dóna testimoni del tractament genèric i inconcret en la identificació de 
les diferents matèries susceptibles de ser objecte de les facultats de 
l’autogovern, així com en la determinació de la tipologia competencial. 

(Bas 2009:277) 

La resta de formes exclusives són habituals del llenguatge 
juridicoadministratiu: el substantiu benefici (a la locució en 
benefici dels ciutadans i ciutadanes), la forma equiparació  (en un 
cas s’empra al sintagma equiparació de gèneres: l’igualtat entre 
homes i dones és una prioritat del partit), i els adverbis 
fonamentalment i periòdicament. 
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8.6.1.5. Conclusions 
Aquest breu estudi dels hàpax del bloc 1 juntament amb les 
análisis prèvies (Morales 2007, 2008) ens permet afirmar que la 
revisió exhaustiva dels índexs d’especificitat de les formes, 
complementada de les freqüències absolutes (per aïllar el 
vocabulari exclusiu), és una metodologia que permet identificar les 
formes que caracteritzen ideològicament algunes d’aquestes bases. 
Així doncs, alguns exemples en serien estatutàriament (CiU), 
regne (ERC), federalisme pluralista (ICV-EUiA) o equiparació 
(PSC-CpC). 

A mode de conclusió volem resumir, citant de nou Àlex Bas, què 
caracteritza cadascuna d’aquestes bases: 

A mode de síntesi, resulta evident que totes elles responen a la voluntat 
de constituir, en primer lloc i principalment, posicionaments de 
naturalesa i orientació política. Tot i així, també resulta força evident 
que les propostes de Convergència i Unió i el Partit dels Socialiestes de 
Catalunya, malgrat les considerables diferències en concreció i densitat 
tècnica, parteixen de la vocació de formalitzar-se en un marc 
d’adequació, a l’ordenament constitucional disponible i vigent. Les 
Bases de CiU defensen una reforma en profunditat de l’autogovern en 
base als principi de bilateralitat i singularitat a través del reconeixement 
dels drets històrics. El PSC, sense precisar-ne l’abast, postula una 
eixamplament de l’autonomia política que faci possible l’adaptació a les 
noves circumstàncies temporals i que enforteixi les facultats de la 
Generalitat davant l’Estat. Per contra, tot i que també amb diferències 
significatives en l’articulació dels continguts materials, ERC amb una 
proposta d’Estat lliure i ICV d’un federalisme pluralista, sustenten 
projectes jurídicament irrealitzables sense reformes constitucionals de 
calat profund. 

(Bas 2009:277) 
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8.6.2. Bloc 2: especificitats 
 

Com hem assenyalat abans, aquest és el nucli de l’exploració 
lexicomètrica que estem duent a terme en aquesta recerca. 

A continuació analitzem breument el lèxic específic del bloc 2 de 
documents. Les bases estatutàries presenten un vocabulari força 
específic, tant positiu com negatiu: 
 V224 E+ (E+) ((E+)) [E+] ED E– (E–) ((E–)) [E–] ED 
001_PON 3.452 89 48 34 16 18* 

 
83 62 55 37 18* 

002_PC 3.674 69 39 23 9 14* 61 45 14 0 14* 
003_CG 3.459 72 36 58 32 26* 88 57 16 5 11* 
 5.690    57     42  

Taula 49. Taula resum de les especificitats del bloc 2 

Quant a especificitats positives (E+), el text que més en suma és el 
de la Ponència (89 formes), seguit del text de les Corts (72) i, 
finalment, del text del Parlament (69). Pel que fa a les negatives, 
l’ordre és: el que més en té és el de les Corts (88), seguit del de la 
Ponència (83) i, per últim, del que s’aprova al Parlament (61). 
En executar aquesta part de l’anàlisi només estudiem el bloc 2 del 
corpus. 

                                                
224 La llegenda de l’encapçalament és: 
V = vocabulari 
E+ = especificitat positiva 
(E+) = nombre de formes amb E+ amb un índex d’especificitat superior a E+03 i 
una freqüència absoluta mínima 2 a tot el corpus 
((E+)) = nombre de formes que compleix amb el criteri (E+) 
[E+] = nombre d’especificitats analitzades 
ED = nombre d’especificitats que, tot i que compleixen el criteri (E+), s’han 
descartat 
E– = especificitat positiva 
(E–) = nombre de formes amb E+ amb un índex d’especificitat inferior a E–03 i 
una freqüència absoluta mínima 2 a tot el corpus 
((E–)) = nombre de formes que compleix amb el criteri (E–) 
[E–] = nombre d’especificitats analitzades 
ED = nombre d’especificitats que, tot i que compleixen el criteri (E–), s’han 
descartat 
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8.6.2.1. Versió de la Ponència 
Si s’adopta com a referència tot el corpus, les formes següents 
integren el vocabulari característic (positiu i negatiu) del text que 
la Ponència de treball del Parlament de Catalunya, encarregada de 
redactar la primera proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, presentada el 8 de juliol de 2005: 

Especificitats positives (E+) Especificitats negatives (E–) 

matèria*, gestió*, general*, planificació*, ésser, 
execució*, aquestes*, participa, registre*, 
bilateral, diferents*, atorgament*, inclosa*, 
vehicles, hisenda, tingui*, parcialment*, 
promouen*, desenvolupen*, exerceixin*, duen*, 
dels, catalunya, article, competència, 2*, llei, 
règim, exclusiva, c, control, activitat, entitats, 
activitats, ordenació, administrativa, compartida, 
aprovació, tramitació, tinguin, terme, bàsica, 
domicili, llevat, financeres, regles, 
majoritàriament, estableixin, assumptes, inclosos, 
desenvolupin, radiodifusió, cambra, actuïn, 
incloses, previstes, carrera, duguin, previst, 
adreçades, riscos, realitzen, inclou, b, 
establiment, quan, mitjançant, establertes, 
comprèn, bé, regulació, tot, llur, dins, establerts, 
realitzin, televisiva, sonora, anterior, 1*, cas, 
territori, així 

presidenta, autogovern, ciutadanes, nou, 
un, català, societat, una, espanyol, atribuir, 
ciutadans, fa, ens, més, referència, afers, 
poble, ser, nació, reconèixer, cívic, estatut, 
s*, és, lleis, europea, marc, capacitat, 
política, manera, mitjà, reconeixement, 
estableixen, principi, cultura, respectant, 
voluntat, disposició, nacional, benestar, 
executives, ciutadania, 8*, mateix, perquè, 
model, finances, identitat, carta, catalans, 
projecte, pobles, pacte, única, addicional, 
democràtica, articles, present, incorporar, 
a*, el, institucions, què, unió*, catalana, 
regular*, plena*, deure, lliure*, 
constitucional, tant, ciutadana, objectiu*, 
atenció*, progrés*, espanya*, llibertat*, 
família, 9, noves, comarques*, respectar*, 
proposar, història*, expressió*, 11*, 
sentit, possibilitat*, però 

Taula 50. Especificitats de la versió de la Ponència 

En total, per tant, hi ha 172 formes que presenten especificitat: 89 
negativa i  83 positiva. Si se selecciona com a corpus de referència 
només el bloc 2 del corpus, les formes que presenten especificitat 
són les que hem marcat amb negreta. Les unitats seleccionades, per 
tant, són 54 positives i 34 negatives. 
D’aquestes no s’han estudiat les marcades amb negreta i un 
asterisc al costat perquè no assoleixen el llindar establert (índex 
d’especificitat superior a E–02/E+02 o freqüència absoluta 
superior a 2). 
Així mateix, hem d’assenyalar que no s’han estudiat formes com 
s225, diferents, tingui, tinguin, duguin o expressió perquè, tot i 
superar el llindar establert, l’anàlisi prèvia de les concordances ha 
demostrat que els fenòmens lingüístics observats no eren prou 
significatius com per estudiar-los exhaustivament.  
                                                
225 Escurçament del pronom reflexiu de 3a persona del singular i plural (se/es). 
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Així doncs, en aquest apartat s’han estudiat exhaustivament les 
formes actuïn, administrativa, adreçades, aprovació, articles, 
assumptes, bé, benestar, cambra, carrera, carta, competència, 
comprèn, control, cultura, democràtica, desenvolupin, ens, 
entitats, és, estableixin, establertes, establerts, estatut, europea, 
exclusiva, financeres, incloses, inclosos, llei, llevat, manera, marc, 
ordenació, perquè, previst, previstes, principi, projecte, 
radiodifusió, realitzen, realitzin, règim, riscos, ser, sonora, 
televisiva, terme, tinguin, tot i tramitació (Annex 10). 

D’una banda, doncs, les formes amb especificitat positiva 
seleccionades per sota dels llindars d’especificitat establerts són: 
registre (E+02), duen (E+02), exerceixin (E+02), diferents (E+02), 
desenvolupen (E+02), aquestes (E+02), execució (E+02), gestió 
(E+02), planificació (E+02), matèria (E+02), general (E+02), 
promouen (E+02), inclosa (E+02), parcialment (E+02), tingui 
(E+02) i atorgament (E+02). 
D’aquests és destacable el cas de l’adverbi parcialment, la 
distribució del qual en el corpus és la següent: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 6 1 5 

FR 0 0 0 0 2 0 1 

ESP     E+02   

De les sis concordances d’aquesta forma en el text que elabora la 
Ponència redactora, la meitat correspon al mateix context d’ús: 

Rendiment dels tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat. 

Aquests impostos tenen la consideració de tributs cedits totalment o 
parcialment. 

Així doncs, en els contextos seleccionats apareix com a part del SR 
tributs cedits totalment o parcialment. És significatiu estudiar 
com, en la versió que s’aprova a les Corts, l’adverbi parcialment 
apareix en contextos aparentment similars però amb una absència 
notable respecte els contextos anteriors: l’adverbi totalment. 
Per tant, en la versió final s’empra, en el segment tributs estatals 
cedits parcialment, en contextos com: 

Tributs cedits parcialment, que són aquells respecte als quals 
corresponen a la Generalitat una part dels rendiments. 
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Responsables de la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels 
tributs estatals cedits parcialment. 

L’ús específic de l’adverbi parcialment desapareix en les versions 
posteriors per la negociació política del text, que preveu menys 
autogovern del que preveia la versió inicial estatutària quant a 
matèria fiscal. 
De l’altra banda, les formes documentades en aquesta versió 
estatutària consensuada amb un índex específic negatiu superior a 
E–02 o amb menys de dues ocurrències han estat s (E–03), 
incorporar (E–03), 8 (E–03), unió (E–02), regular (E–02), plena 
(E–02), a (E–02), progrés (E–02), objectiu (E–02), Espanya (E–
02), comarques (E–02), atenció (E–02), llibertat (E–02), 
possibilitat (E–02), 11 (E–02), expressió (E–02), història (E–02), 
respectar (E–02) i lliure (E–02). 
Malgrat que no les analitzem en aquesta recerca, considerem 
interessant l’ús específic negatiu d’algunes, com unió (cal tenir 
present que aquesta forma es recull sobretot a Unió Europea) i 
Espanya, o de formes habituals del discurs polític amb connotació 
positiva, com plena, progrés, llibertat, respectar o lliure. 

Només esmentarem dos casos que, en estudis futurs, serien 
interessants d’analitzar exhaustivament. 

Assenyalem que pot donar bons resultats l’estudi de l’adjectiu 
plena, ja que aquesta forma coocorre amb substantius com 
autonomia o capacitat en concordances com les següents: 

Exerceix les seves funcions per delegació d’aquest i amb plena 
autonomia organitzativa, funcional i pressupostària. 

Els municipis tenen plena capacitat per a dur a terme les activitats i 
prestar els serveis que siguin d’interès per a la comunitat local. 

Un estudi més acurat, ens podria donar pistes sobre l’establiment 
competencial en les diferents versions estatutàries. 

La forma progrés (forma habitual en el discurs polític i connotada 
positivament), presenta la distribució següent: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 14 4 0 2 4 6 7 

FR 7 4 0 7 1 1 2 

ESP E+05    E–02   
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És interessant observar-ne l’ús en contextos com el següent del text 
de la Ponència, relatiu al progrés de Catalunya: 

Article 44. Àmbit socioeconòmic 
1. Els poders públics de Catalunya han d’adoptar les mesures 
necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de 
Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, 
la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportunitats. 

En la versió de les Corts, la primera ocurrència de progrés és al 
preàmbul: 

Una història que les dones i els homes de Catalunya volen prosseguir 
amb la finalitat de fer possible la construcció d’una societat 
democràtica i avançada, de benestar i progrés, solidària amb el conjunt 
d’Espanya i incardinada a Europa. 

Es refereix a l’à l’àmbit català, però també és interessant destacar 
que la frase que clou aquest article sigui solidària amb el conjung 
d’Espana i incardinada a Europa. 

 
8.6.2.2. Versió del Parlament de Catalunya 
Si es pren com a referència tot el corpus, les formes següents 
integren el vocabulari característic (positiu i negatiu) del text que 
aprova el Ple del Parlament el 30 de setembre de 2005: 

Especificitats positives (E+) Especificitats negatives (E–) 

públics, tenen, relació*, e*, criteris*, incloent, 
garanties, partir*, acordar*, destinació*, 
integrades*, 210*, 214*, notariat*, obligatoris*, 
electròniques*, i*, dels, article, cas, acord, b, c, 
activitat, llur, establiment, si, activitats, què, hi, 
ésser, llurs, compartida, referència, bilateral, 
afers, domicili, regles, majoritàriament, 
estatutàries, banca, acompleixin, assegurances, 
fan, mutualitats, suportats, 226*, les, els, o, han, 
lleis, estableixen, regulació, inclou, mitjà, 
estableix, presidenta, finances, acompleixen, 
aportació 

forma, com, així, ciutadanes, seva, 
mitjançant, nou, societat, atribuir, 
autogovern, espanyol, impost, més, 
catalana, nacional, ciutadania, país, 
reconèixer, base, el, catalunya, un, es*, 
territori, institucions, seu, català, 
ciutadans, llengua, se, política, facultats, 
forma*, poble, part, deure, constitucional, 
voluntat, mateix, executives, identitat, cívic, 
pacte, família, noves, normatives*, futur, 
present, única, aquelles, llarg*, preveure*, 
això*, hisenda, anterior, una, 
participació*, entre*, constitució*, seus, 
capacitat, ho*, disposició, tant, 
presidència*, model, pobles, 
desenvolupar*, directa*, valor* 

Taula 51. Especificitats de la versió del Parlament 

En total hi ha 130 formes amb especificitat: 69 de negativa i  61 de 
positiva. Si se selecciona com a referència només el bloc 2, les 
formes que presenten especificitat són les marcades amb negreta. 
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Les unitats triades, per tant, són 23 característiques positives i 14 
negatives. 
Com abans, no s’han estudiat les que també tenen un asterisc 
perquè no assoleixen un dels dos llindars establerts (índex 
d’especificitat superior a E–02/E+02 o freqüència absoluta 
superior a 2). 
Així mateix, hem d’assenyalar que no s’han estudiat formes com 
relació, partir, llarg, preveura, això o entre perquè, tot i superar el 
llindar establert, l’exploració prèvia de les concordances ha 
demostrat que els fenòmens lingüístics observats no eren prou 
significatius com per estudiar-los en aquesta recerca. 

Per tant, totes les formes (característiques positives i negatives) 
estudiades detalladament en aquest apartat són: acompleixen, 
estableix, acord, fan, assegurances, suportats i normatives. 
D’una banda, hi ha les formes amb especificitat positiva 
seleccionades per sota del llindar d’especificitat establert (E+02) o 
de la freqüència absoluta (com a mínim 2 ocurrències en la part 
estudiada). 
Les formes que no superen aquests llindars són les següents: hi 
(E+04), i (E+03), 226 (E+03), relació (en relació a/amb) (no és 
interessant) (E+03), obligatoris (E+02), e (E+02), criteris (E+02), 
partir (E+02), acordar (E+02), electròniques (E+02), notariat 
(E+02), 214 (E+02), 210 (E+02), integrades (E+02) i destinació 
(E+02). 
Una primera aproximació ens permet afirmar que la forma criteris 
(E+02), documentada sobretot a contextos com els criteris que fixa 
[la legislació], també podria ser una clàusula de 
remissió/limitativa com les vistes anteriorment. 
Una altra forma que aporta resultats interessants és electròniques, 
que es distribueix al corpus de la manera següent: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 1 0 0 0 0 4 1 

FR 1 0 0 0 0 1 0 

ESP      E+02  

En el segon redactat, aquesta forma té especificitat positiva E+02. 
De les quatre ocurrències, tres es concentren en el mateix punt: 
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l’article 140, que regula les infraestructures de transport i de 
comunicacions. 
Aquest adjectiu apareix sempre en el sintagma comunicacions 
electròniques. Si comparem els articles, s’observen canvis 
significatius:  

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 132. 
INFRAESTRUCTURES DEL 
TRANSPORT I LES 
COMUNICACIONS 
(no inclou aquesta submatèria) 

ARTICLE 140. 
INFRAESTRUCTURES DE 
TRANSPORT I DE 
COMUNICACIONS 
12 . Correspon a la Generalitat 
la competència compartida en 
matèria de comunicacions 
electròniques, que inclou en tot 
cas: 
a ) la regulació de l ' accés i la 
definició d’un conjunt mínim de 
serveis d ' accés universal. b) la 
garantia de la interoperabilitat 
dels sistemes i dels equips de 
recepció dels serveis de 
comunicacions electròniques i 
dels continguts que s’hi 
distribueixen i d’accés a 
aquests serveis i continguts. 
c ) l’ordenació, la regulació i el 
control de les xarxes de 
comunicacions electròniques. 

ARTICLE 140. 
INFRAESTRUCTURES DE 
TRANSPORT I DE  LES 
COMUNICACIONS 
7. Correspon a la Generalitat, 
d’acord amb la normativa de 
l’Estat, la competència 
executiva en matèria de 
comunicacions electròniques, 
que inclou en tot cas: 
a) promoure l’existència d’un 
conjunt mínim de serveis 
d’accés universal. 
b) la inspecció de les 
infraestructures comunes de 
telecomunicacions i l’exercici 
de la potestat sancionadora 
corresponent. 
c) la resolució de conflictes 
entre operadors de radiodifusió 
que comparteixin múltiplexs la 
cobertura dels quals no 
ultrapassi el territori de 
Catalunya. 
d) la gestió del registre 
d’instal·ladors 
d’infraestructures comunes de 
telecomunicacions i del registre 
de gestors de múltiplexs l’àmbit 
dels quals no ultrapassi el 
territori de Catalunya. 

Aquests redactats demostren com les competències que recull la 
versió final varíen de les previstes inicialment. A més, el tipus de 
competència que preveu l’EAC 2006 pel que fa a infraestructures 
de transports i de les comunicacions també canvia notablement: 
mentre que a la versió del Parlament és una competència 
compartida, a la versió final passa a ser una competència 
executiva226. 

                                                
226 Per a més informació sobre l’àmbit competencial, consulteu l’epígraf exclusiva 
de l’apartat 8.6.3.3. 
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De l’altra, les formes amb un índex d’especificitat o una freqüència 
inferiors als llindars establerts són participació (E–02), directa (E–
02), presidència (E–02), valor (E–02), ho (E–02), entre (E–02), 
constitució (E–02), desenvolupar (E–02), es (E–03), forma (E–03), 
preveure (E–03), llarg (E–03) i això (E–03). 

 

8.6.2.3. Versió de les Corts Generals 
El vocabulari característic (és a dir, que presenta especificitat 
(positiva o negativa) de la versió que elabora la Ponència) és el 
següent: 

Especificitats positives (E+) Especificitats negatives (E–) 

l*, que*, o, inclou, promoure*, poden*, quals*, 
fiscals*, incloent, estatutàries, revisió*, 
consellera*, mobles*, portar*, determinin*, 
dites*, acompleixi*, regulats*, 206*, 204*, 141*, 
201*, hidrocarburs*, 222*, garantiment*, 
voluntària*, esmentats*, les, en*, els, sobre*, 
públics, també*, b, poders, si, recursos, què, fa, 
títol, normativa, orgànica, afers, tributària, 
corresponen, garanties, cedits, mediació, 
proposar, adequat, rendiment, lletra, vi, excepte, 
col·labora, singular, salvant, afegit, tabac, 
territorialitzables, cervesa, alcohol, fermentades, 
intermedis, contenir, ultrapassi, labors, han, 
tenen, llurs, mitjà, referència, participa, tributs, 
v, disposa, begudes, lleis, termes, estableixen, 
presidenta, addicional, 149, article, disposició, 
cessió, respectant, impost 

com, així, catalana, ciutadanes, nou, seva, 
més, nacional, atribuir, país, nació, 
catalunya, política, facultats, mitjançant, 
autogovern, societat, espanyol, tant, base, 
cívic, model, una, un, seu, principis, 
ciutadans, llengua, se, reconeixement, part, 
constitucional, cap*, tal*, deure, bàsica, 
sense*, ciutadania, europeu, ciutadana, 
regles, majoritàriament, reconèixer, 
identitat, efectiva, futur, aquelles, vehicles, 
nacionals, ja*, aportació, institucions, 
seus, quan, dins, 7*, voluntat, catalans, 
només*, crèdit*, bàsics*, possible*, noves, 
família, despeses*, elements*, 9, hisenda, 
sentit, però, decidir*, banca 

Taula 52. Especificitats de la versió de les Corts Generals 

En total hi ha 160 formes que presenten especificitat: 72 de 
negativa i 88 de positiva. Si se selecciona com a corpus de 
referència només el bloc 2, les formes amb especificitat són les 
marcades amb negreta. La tria final d’unitats d’anàlisi, per tant, 
consta de 58 formes positives i 16 negatives. 

D’aquestes no s’han estudiat les marcades amb negreta i un 
asterisc al costat perquè no assoleixen un dels dos llindars 
establerts (índex d’especificitat superior a E–02/E+02 o freqüència 
absoluta superior a 2). 

Finalment, cal afegir que no s’han estudiat algunes formes (com l, 
que, quals, dites, cap, tal, sense, ja o només), malgrat que 
superaven el llindar numèric establert. Una anàlisi prèvia de les 



 

 357 

concordances ha demostrat que els fenòmens lingüístics observats 
no eren prou significatius com per estudiar-los exhaustivament en 
aquesta tesi. 

Per tant, totes les formes (característiques positives i negatives) 
estudiades detalladament en aquest apartat són: adequat, afegit, 
alcohol, begudes, cedits, cervesa, cessió, col·labora, contenir, 
corresponen, disposa, efectiva, europeu, excepte, fermentades, 
intermedis, labors, lletra, mediació, nacionals, normativa, orgànica, 
poders, principis, recursos, rendiment, salvant, singular, tabac, 
termes, territorialitzables, títol, tributària, tributs, ultrapassi i vi. 
Ja hem afirmat que només analitzàvem les formes amb un índex 
d’especificitat inferior/superior a E–02/E+02 i amb, com a mínim, 
una freqüència absoluta superior a 2). En aquest apartat, tanmateix, 
hem fet una excepció amb la forma nacionals227. 
D’una banda, doncs, les altres formes específiques positives que no 
s’han analitzat han estat 222 (E+02), quals (E+02), també (E+03), 
sobre (E+03), en (E+03), voluntària (E+02), portar (E+02), 
mobles (E+02), garantiment (E+02), esmentats (E+02), dites 
(E+02), poden (E+02), determinin (E+02), hidrocarburs (E+02), 
regulats (E+02), 141 (E+02), 201 (E+02), fiscals (E+02), 
consellera (E+02), 204 (E+02), revisió (E+02), que (E+02), l 
(E+02), acompleixi (E+02), 206 (E+02), promoure (E+02) i 
voluntària (E+02). 

D’aquestes formes, resulta interessants comentar el cas de 
voluntària. 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 0 1 3 

FR 0 0 0 0 0 0 1 

ESP       E+03 

Cal observar els contextos en què es documenta aquesta forma. En 
la versió que aprova el Parlament, només apareix a: 

                                                
227 Malgrat que no superava el llindar determinat, aquesta és una forma clau del 
procés de reforma de l’EAC 2006. Per a més informació, consulteu l’epígraf 
nacionals de l’apartat 8.6.3.3. 
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La promoció de les actuacions destinades a la solidaritat i a l’acció 
voluntària que s’executin individualment o per mitjà d’institucions 
públiques o privades. 

En la versió que s’aprova a les Corts, es manté aquest fragment de 
l’articulat. Tot i això, en la versió final, a més, s’empra en dues 
ocasions més: 

Per les decisions adoptades en el marc dels mecanismes multilaterals de 
col·laboració voluntària amb l’Estat i amb altres comunitats autònomes 
respecte a les quals no hagi manifestat. 
Als acords adoptats en el marc dels mecanismes multilaterals de 
col·laboració voluntària quan s’hagin pres sense la seva aprovació. 

Aquesta forma ens ha permès detectar la incorporació al redactat 
final d’aquesta clàusula que, de nou, limita l’autogovern de l’EAC. 
De l’altra, les formes documentades en la versió final amb un 
índex específic negatiu superior a E–02 o amb menys de dues 
ocurrències han estat possible (E–02), decidir (E–02), elements (E–
02), despeses (E–02), bàsics (E–02), 7 (E–02), crèdit (E–02), 
només (E–02), sense (E–03), tal (E–03), ja (E–03) i cap (E–03). 

D’aquestes formes, cal analitzar les ocurrències de decidir. Aquest 
infinitiu es distribueix en el corpus de la manera següent: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 5 5 1 2 3 2 1 

FR 3 5 2 7 1 0 0 

ESP  E+03  E+02   E–02 

En la versió que redacta la Ponència, es documenta en les 
concordances següents: 

Correspon al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decidir sobre 
la inculpació, el processament i l’enjudiciament d’aquests 
No poden ésser detinguts si no és en situació de flagrant delicte, i 
correspon decidir sobre llurs inculpació, processament i judici al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
Inclou les facultats de decidir la destinació concreta, les condicions de 
concessió. 

Durant el procés de reforma estatutària, s’observa que la segona 
ocurrència desapareix en la versió del Parlament i que la tercera 
també se suprimeix abans de la versió final estatutària. 
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Per tant, de les tres concordances, només es manté fins al final la 
primera, de manera que el text varia per la negociació política de 
l’EAC 2006.  

 
8.6.2.4. Conclusions: especificitats de la Ponència 
Com ja hem assegurat, en aquest apartat s’han estudiat les formes 
actuïn, administrativa, adreçades, aprovació, articles, assumptes, 
bé, benestar, cambra, carrera, carta, competència, comprèn, 
control, cultura, democràtica, desenvolupin, ens, entitats, és, 
estableixin, establertes, establerts, estatut, europea, exclusiva, 
financeres, incloses, inclosos, llei, llevat, manera, marc, 
ordenació, perquè, previst, previstes, principi, projecte, 
radiodifusió, realitzen, realitzin, règim, riscos, ser, sonora, 
televisiva, terme, tinguin, tot i tramitació. 

En relació amb els casos que integren la primera categoria, hem 
observat que s’hi troben modificacions que, des d’un punt de vista 
lingüístic, són importants però tenen poca rellevància en el procés 
de negociació del text estatutari. 
Hi trobem casos relatius a usos lingüístics incorrectes, com l’ús 
impropi del subjuntiu (com passa amb realitzin o actuïn), els 
menys freqüents. 

La majoria de canvis observats d’aquesta tipologia són els que es 
deuen a l’adaptació de l’EAC als criteris lingüístics i estilístics dels 
SAL del Parlament de Catalunya.  
Així, hem observat la substitució sistemàtica d’algunes formes per 
altres: comprèn per inclou, la conjunció o bé per o, assumptes per 
afers, entitats per ens, cambra per Parlament, o desenvolupin per 
exerceixin. 
La majoria d’aquests canvis són, per tant, per garantir la precisió 
del text normatiu. En alguns casos, tanmateix, es tracta de 
preferències lingüístiques, com el cas de riscos (en les versions 
posteriors s’utilitza únicament la forma sense o –riscs–, tot i que 
ambdues són correctes). 

Pel que fa als casos inclosos a la segona categoria, s’han 
d’esmentar els canvis que hem afirmat que es deuen a l’adequació 
del text a la tècnica normativa. Tot i que hem documentat diferents 
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esmenes d’aquest tipus (règim, estatut, manera…), el cas més 
paradigmàtic en seria la forma articles.  
Aquesta forma presenta especificitat negativa a la primera versió 
consensuada perquè a les versions posteriors s’hi introdueixen més 
remissions internes que inclouen aquesta forma per donar cohesió 
a la norma (com, per exemple, al segment que regulen directament 
les matèries esmentades pels articles 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5 , 68.3, 
77.3, 79.3, 81. 2 i 94 a l’article 60 del text que s’aprova al 
Parlament el 30 de setembre de 2005). 

Hem de recordar que la primera versió es consensua en comissió 
parlamentària i és fruit de la Ponència redactora, formada 
eminentment per diputats, és a dir, càrrecs polítics electes (com 
s’observa a la taula 5 de l’apartat 3.6). 

Cal adequar aquesta primera versió, per tant, a la tradició en 
llenguatge normatiu català (tasca que duen a terme els SAL, 
conjuntament amb els lletrats) i al marc jurídic autonòmic i estatal 
(tasca que duen a terme els diputats, conjuntament amb els 
lletrats)228. 
La tercera categoria inclou aquelles formes que presenten 
especificitat en una de les parts, l’ús de les quals normalment 
decreix o desapareix en les versions posteriors. Els casos més 
paradigmàtics en són carrera, competència, radiodifusió, televisiva 
i sonora. 
Hem vist que aquestes tres darreres formes en són un exemple molt 
evident: la primera versió de l’EAC regula moltes més 
competències sobre el servei (públic) de radiodifusió televisiva i 
sonora a l’article 129 que les versions posteriors del mateix article. 
Per tant, la variació quant a l’ús d’aquestes formes sembla deure’s 
a una retallada competencial. 

Es considera que moltes de les formes i esmenes estudiades 
podrien justificar-se des d’ambdues explicacions, com en l’estudi 
de les formes llei, establertes, projecte o principi. 
Tanmateix, el cas més significatiu seria el que s’ha identificat a 
través de la forma estableixi: 

                                                
228 En aquest punt hem d’afirmar, tanmateix, que no és fàcil diferenciar 
nítidament aquest segon tipus de canvis de la tercera tipologia observada: els 
canvis que es deuen a l’adequació de l’EAC a la negociació política del text. 
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• la forma d’aquest verb era en molts casos un subjuntiu en la 
versió inicial, tot i que se substitueix per una forma en indicatiu 
(primer tipus de factors); 

• tanmateix, aquest verb també es documenta en clàusules com 
en els termes que estableixi la llei/legislació estatal/… (que fa 
remissions a altres lleis) o a respectant el que estableixi l’Estat 
(que limita competencialment algunes matèries). Es pot 
interpretar que aquestes clàusules s’acostumen a emprar en el 
discurs normatiu per donar cohesió a la norma (i adequar-lo 
així a la tècnica legislativa) o per limitar les competències de 
l’EAC  (fruit, doncs, de la negociació política del text final). 

Això ens anima a observar el comportament d’aquesta mena de 
clàusules i llur freqüència d’ús en altres llengües. Un aspecte 
interessant a estudiar posteriorment podria ser precisament l’ús de 
les clàusules de remissió de lleis i limitatives com les esmentades. 

Seria interessant intentar determinar si un abús (és a dir, un ús per 
sobre de les vegades que s’esperen estadísticament) o una 
infrautilitització d’aquestes clàusules (és a dir, una freqüència d’ús 
inferior a la que s’espera estadísticament) es deu a canvis motivats 
per la negociació política dels textos o per l’adaptació d’aquests a 
la tècnica legislativa i a les característiques pròpies del discurs 
normatiu en aquella llengua. 
Finalment, doncs, les tres tipologies de canvi esmentades poden 
donar-se en l’ocurrència d’una mateixa forma, atès que la 
multiplicitat de contextos en què s’utilitza i els canvis que s’hi 
poden observar poden ser de natura molt diferent. Així doncs, es 
pot dir que aquestes tipologies s’activen o no en funció de l’ús que 
es fa d’aquella forma en les diferents parts que integren el corpus. 

 
8.6.2.5. Conclusions: especificitats del Parlament 
En aquest bloc hem analitzat menys casos que en l’anterior, ja que 
n’hi havia molt poques que complissin els llindars establerts per 
seleccionar les unitats d’anàlisi. 
Tot i això, és interessant assenyalar que, de les formes d’aquest 
apartat, cap altra es deu a l’adaptació del text estatutari als criteris 
lingüístics i estilístics del Parlament, tret de la forma acompleixen, 
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Les esmenes observades es deuen a l’adequació del text estatutari a 
la tècnica legislativa o bé a causa de la negociació política del text. 
Les formes analitzades ens han permès identificar, en la resta de 
parts del corpus d’aquesta recerca, les motivacions quant a la 
variació en la freqüència d’ús. En aquest apartat s’han caracteritzat 
les formes següents: acompleixen, estableix, acord, fan, 
assegurances, suportats i normatives. 

És pertinent assenyalar que és normal que sigui així, ja que els 
lletrats i lingüistes assisteixen els diputats, precisament, abans que 
la proposta de reforma de l’EAC iniciï el seu iter parlamentari. 
Per aquest motiu, els canvis observats en aquest bloc són, des d’un 
punt de vista politològic i jurídic, més importants: amb algunes 
formes característiques (com assegurances o suportats) s’han 
aconseguit detectar competències que es laminen (o directament 
s’eliminen) en la fase posterior del procés de reforma del nou EAC 
2006. 
 

8.6.2.6. Conclusions: especificitats de les Corts  
En aquest apartat hem analitzat 36 formes que presenten 
especificitat positiva o negativa a la versió final de l’Estatut, que 
s’aprova a les Corts Generals i que ratifica per referèndum la 
població catalana. 

S’han caracteritzat les formes adequat, afegit, alcohol, begudes, 
cedits, cervesa, cessió, col·labora, contenir, corresponen, disposa, 
efectiva, europeu, excepte, fermentades, intermedis, labors, lletra, 
mediació, nacionals, normativa, orgànica, poders, principis, 
recursos, rendiment, salvant, singular, tabac, termes, 
territorialitzables, títol, tributària, tributs, ultrapassi i vi. 
Resulta interessant destacar que, dels canvis observats, la majoria 
correspon a l’adequació del text a la tècnica legislativa o a la 
negociació política del text. 
Així mateix, en aquesta versió s’ha identificat una altra explicació 
als canvis observats que fins ara no havíem trobat. En alguns 
casos, la tria lèxica present a la versió final es deu a les directrius 
que estableixen els advocats de l’Estat quant a la traducció cap al 
català de l’EAC 2006. 
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Els lletrats de les Corts, per garantir una versió com més literal 
possible de l’original, imposen el criteri de la literalitat per sobre 
del criteri de la genuïnitat. Així doncs, en traduir el text final cap al 
català, els lingüistes dels SAL del Parlament han de triar unitats 
que no són les habituals en el discurs normatiu català (com, per 
exemple, salvant).  
La fase de la negociació del text estatutari a Madrid és la més 
complexa, ja que la “Comissió [Constitucional del Congrés dels 
Diputats] abordava títols molt complicats, entre els quals 
destacaven el de competències i el nou finançament” (Gendrau 
2007:146). 

L’estudi de les formes seleccionades ens ha permès identificar 
aquelles matèries que es deixen d’incloure en el text estatutari final 
o sobre les quals es redueixen les competències a la Generalitat. 
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8.6.3. Tipologies de canvis observats 
Com ja hem assenyalat, durant l’anàlisi hem estudiat 
exhaustivament 99 formes229 amb especificitat que superaven els 
llindars establerts a l’apartat 7.4.1.5. Tot i que volíem incloure-la 
íntegrament a la tesi, la seva extensió supera l’abast d’aquesta tesi, 
motiu pel qual s’ha hagut de presentar com a annex. 

Tanmateix, l’estudi detallat de totes aquestes formes (i llurs 
concordances), ens ha permès identificar quatre tendències pel que 
fa als canvis produïts durant el procés de reforma de l’EAC 2006. 
Als apartats següents presentem alguns dels canvis més 
significatius estudiats en aquesta tesi.  
Així doncs, s’han detectat quatre tipus d’esmenes, que es deuen als 
factors que enumerem tot seguit: 

1) Adequació als criteris lingüístics i estilístics dels Serveis 
d’Assessorament Lingüístic del Parlament (apartat 8.6.3.1): 
s’inclouen algunes de les formes analitzades, com 
assumptes, cambra, entitats, comprèn, riscos, incloses, 
terme, realitzin i desenvolupin. 

2) Adequació a la tècnica normativa (apartat 8.6.3.2): 
televisiva i lletra, títol, establerts, estableixin i tot. 

3) Adequació a la negociació política (apartat 8.6.3.3): 
suportats, ultrapassi, mediació, financeres, tributària, 
tributs,  territorialitzables, col·labora, europeu, exclusiva, 
orgànica, normativa, singular i nacionals. 

4) Adequació als criteris lingüístics de les Corts Generals 
(apartat 8.6.3.4): excepte, salvant, contenir, adequat i 
previstes. 

 

                                                
229 Podeu consultar aquesta anàlisi completa a l’Annex 10. Totes les formes estan 
classificades en funció d’aquests quatre tipus de canvi, però en molts casos no és 
nítid si corresponen a un d’ells només o a més d’un. Per això, només hem triat 
formes que hem pogut explicar (apartats 8.6.3.1–8.6.3.4) basant-nos en la 
bibliografia, la documentació i les entrevistes enumerats a la metodologia. 
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8.6.3.1. Adequació als criteris lingüístics i estilístics 
dels SAL 
El primer tipus de canvi que hem observat són els relatius a 
l’adequació de l’EAC 2006 als criteris lingüístics i estilístics dels 
SAL del Parlament, recollits parcialment al llibre d’estil de la 
cambra catalana (SAL 2014). 

Juntament amb els Serveis Jurídics, els Serveis d’Assessorament 
Lingüístics230 aconsellen els diputats per adaptar el redactat de les 
lleis a les convencions del discurs legislatiu i de la normativa 
catalana. En aquesta categoria hem trobat tres subtipus d’esmenes: 

• En primer lloc, tindríem casos com cambra o entitats locals que 
se substitueixen, respectivament, per Parlament i ens locals. Es 
deuen a la intervenció dels SAL per assegurar el principi de 
precisió del llenguatge normatiu. Així doncs, quan aquesta 
unitat el revisa, s’eliminen coreferents (com assumptes i entitats 
locals) i s’empren unitats lèxiques més precises (afers o ens 
local).  

• En segon lloc, s’identifiquen canvis que es produeixen per 
adequar el text als criteris de redacció i estilístics dels SAL (i 
explicitats al llibre d’estil d’aquesta unitat de treball). Els 
exemples més representatius serien l’ús sistemàtic a les versions 
finals de per mitjà de i de riscs en contextos en què abans 
s’empraven, respectivament, les formes mitjançant i riscos. En 
aquest capítol hem inclòs l’estudi de comprèn, riscos i incloses.  

• En tercer lloc, cal assenyalar les esmenes que són correccions 
del text original. Es produeixen perquè el text original presenta 
usos inadequats o incorrectes en català. En aquesta categoria, cal 
subratllar el canvi de verbs del subjuntiu a l’indicatiu (com 
algunes ocurrències d’estableixin, desenvolupin o tinguin) o la 
transformació de futur simple a present (de formes com 
participarà o promourà). En aquest capítol hem inclòs l’anàlisi 
de realitzin. 

                                                
230 Aquesta unitat de treball ens va permetre accedir al Llibre d’estil de les lleis i 
altres textos del Parlament de Catalunya quan el seu contingut encara no era de 
domini públic. Des de març de 2015, aquest document és d’accés obert i es pot 
consultar a la pàgina de recursos del Parlament. 
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A continuació analitzem detalladament els casos seleccionats que 
tot just hem esmentat: assumptes, cambra, entitats comprèn, riscos, 
incloses i realitzin. 

assumptes 
La forma assumptes presenta especificitat positiva (E+03) al text 
de la Ponència, en què apareix 11 vegades. En la resta de textos 
consensuats (Parlament de Catalunya i Corts Generals), hi apareix 
3 vegades. També la trobem documentada en les bases de CiU (4) i 
ERC (1): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 4 1 0 0 11 3 3 

FR 2 1 0 0 3 1 1 

ESP     E+03   

La forma analitzada apareix emprada de forma genèrica (com a la 
frase en els assumptes relatius a les competències o als interessos 
de Catalunya) o com a part del nom propi Comissió mixta 
d’assumptes econòmics i fiscals. 

El llibre d’estil del Parlament de Catalunya recull una entrada 
sobre l’ús de la forma assumpte, la qual remet a afer: 

afer 
Preferim afer a assumpte. 

(SAL 2014:190) 

Per aquest motiu, en la majoria de contextos de les versions 
posteriors se substitueix per la forma afers: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 89. RÈGIM JURÍDIC 
[…] Es garanteix la seva 
autonomia per a ordenar i 
gestionar els assumptes públics 
sobre els quals es projecta la 
diversitat cultural, lingüística, 
social i econòmica d’aquesta 
comunitat. 

ARTICLE 94. RÈGIM JURÍDIC 
[…] Se’n garanteix l’autonomia 
per a ordenar i gestionar els 
afers públics del seu territori. 

ARTICLE 94. RÈGIM JURÍDIC 
[…] Se’n garanteix l’autonomia 
per a ordenar i gestionar els 
afers públics del seu territori. 

Tot i això, assumptes es manté en els tres contextos següents en les 
versions del Parlament i de les Corts Generals: 

Tenen dret a participar en els assumptes escolars i universitaris. 
Les respectives polítiques públiques i els assumptes d’interès comú. 
Participació de la generalitat en els assumptes de la Unió Europea. 
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cambra 
La forma cambra apareix documentada en les bases de CiU (2), 
ERC (2) i ICV-EUiA (1), i també en la versió de la Ponència (7), 
text en què té especificitat positiva (E+03): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 2 2 1 0 7 0 0 

FR 1 2 2 0 2 0 0 

ESP     E+03   

En tots els contextos, cambra s’empra com a coreferent de 
Parlament de Catalunya: 

La reforma del reglament del Parlament corresponen al Ple de la 
Cambra. 
Té una Diputació Permanent presidida pel president de la Cambra. 

El llibre d’estil “recull algunes institucions el nom de les quals té 
formes coreferents que cal evitar” (SAL 2014:145), per la seva 
poca precisió. Per referir-s’hi, doncs, cal emprar el nom complet: 

En el cas del Parlament de Catalunya, emprem la denominació completa 
la primera vegada que apareix en el preàmbul i emprem la denominació 
escurçada (Parlament) en la resta d’ocurrències. 

(SAL 2014:65) 

Com és de suposar, se substitueix cambra per Parlament en les 
versions posteriors. 

entitats 
Aquesta forma pertany al vocabulari comú del corpus, ja que està 
documentada en tots els textos que el conformen: a la base de CiU 
(7), d’ERC (17), d’ICV-EUiA (6) i de PSC-CpC (8); també a les 
versions de la Ponència (61), del Parlament (46) i de les Corts 
Generals (41): 

 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 7 17 6 8 61 46 41 

FR 4 16 10 27 15 10 10 

ESP E–05   E+03 E+03   
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La forma entitats presenta especificitat positiva (E+03) en el text 
de la Ponència. S’hi empra amb els dos sentits recollits al DIEC: 

entitat 
2 1 f. [LC] Col·lectivitat considerada com una unitat.  
2 2 f. [AD] Persona jurídica. 

La forma es documenta, per exemple, en contextos com: 
Les entitats i les empreses amb domicili social a Catalunya. 
Les administracions públiques de Catalunya i les altres entitats i 
persones. 

A simple vista, observant les concordances de Lexico3, s’observa 
que un dels adjectius amb què coocorre més és l’adjectiu locals (13 
de les 61 ocurrències corresponen a aquest SR). 
Això mateix es demostra amb l’anàlisi de les coocurrències, que 
detecta entitats locals com la setena coocurrència (amb un índex 
d’especificitat positiu E+12) d’aquesta forma: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tanmateix, el llibre d’estil del Parlament desaconsella 
explícitament l’ús d’aquesta forma: 

ens local 
Forma preferent a entitat local. 

(SAL 2014:208) 

Imatge 13. Coocurrents específics d’entitats (Coocs) 
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Això explica que entitat local sigui un SR específic d’aquest 
subcorpus i que en vagi decreixent l’ús durant la tramitació. En 
molts casos, doncs, se substitueix ens per entitats (el singular 
entitat presenta un comportament similar al corpus): 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 88. ALTRES 
ENTITATS LOCALS 
SUPRAMUNICIPALS 
Les altres entitats locals 
supramunicipals es fonamenten 
en la voluntat de col·laboració i 
associació dels municipis i en el 
reconeixement dels fets 
metropolitans. La creació, la 
modificació i la supressió, i 
també l’establiment del règim 
jurídic d’aquestes entitats, es 
regulen per una llei del 
Parlament. 

ARTICLE 93. ELS ALTRES 
ENS LOCALS 
SUPRAMUNICIPALS 
Els altres ens locals 
supramunicipals es fonamenten 
en la voluntat de col·laboració i 
associació dels municipis i en el 
reconeixement de les àrees 
metropolitanes. La creació, la 
modificació i la supressió, i 
també l’establiment del règim 
jurídic d’aquests ens, es regulen 
per una llei del Parlament. 

ARTICLE 93. ELS ALTRES 
ENS LOCALS 
SUPRAMUNICIPALS 
Els altres ens locals 
supramunicipals es fonamenten 
en la voluntat de col·laboració i 
associació dels municipis i en el 
reconeixement de les àrees 
metropolitanes. La creació, la 
modificació i la supressió, i 
també l’establiment del règim 
jurídic d’aquests ens, són 
regulats per una llei del 
Parlament. 

Ens està documentada en totes les bases i textos consensuats, 
motiu pel qual es considera que integra el vocabulari comú del 
corpus. La trobem en les bases de CiU (12), ERC (8), ICV-EUiA 
(7) i PSC-CpC (2), i en els textos de la Ponència (15), del 
Parlament (36) i de les Corts (34): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 12 8 7 2 15 36 34 

FR 6 8 11 7 4 8 8 

ESP     E–04   

Som conscients que aquesta forma és homògrafa, ja que podem 
entendre-la com a institució, organisme, entitat o com a acusatiu i 
datiu del pronom de primera persona nosaltres i de nós. 
Tanmateix, l’estudi de les 114 concordances ens demostra que 
només hi ha 4 contextos (tots en la base elaborada per CiU) en què 
s’empra amb aquest segon sentit231: 

Concreció en el marc jurídic específic que significa un estatut 
particular. Ens trobem, per tant, davant una solució més pròpia d’un 
procés devolutiu. 

                                                
231 Aquests usos, per tant, no són prou significatius, fet que demostra que en 
moltes ocasions l’anàlisi per forma i no per lema és suficient per haver de 
lematitzar el corpus i analitzar-lo lexicomètricament amb eines que parteixen del 
lema i no la forma. 
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Ja s’ha vist en els dos exemples inicials que aquesta forma apareix 
en moltes concordances formant part del sintagma ens locals, per 
tant, té el sentit 2 de la definició que proposa el DIEC: 

ens 
2 m. [SO] [LC] [AD] Institució, organisme, entitat. 

Si s’analitzen les coocurrències específiques d’aquesta forma, la 
majoria de coocurrents específics són relatius a l’organització 
territorial, amb formes com, per exemple, locals, municipis, 
supramunicipals, local, territorial, autonomia i territorials. 

Coms s’ha vist, en la versió de la Ponència s’empra ens menys 
vegades de les que s’espera estadísticament (perquè, en comptes 
d’aquesta paraula, s’utilitza entitats). 

comprèn 
Aquesta forma, corresponent a la tercera persona del singular del 
verb comprendre, és característica (E+04) del text de la Ponència. 
També està documentada en algunes bases (CiU i ERC), però la 
majoria d’ocurrències se situen en el bloc 2 del corpus. En les 
darreres versions n’hi ha 4 i 2, respectivament: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 2 1 0 0 13 4 2 

FR 1 1 0 0 3 1 0 

ESP     E+04   

En el text de la Ponència apareix en 13 contextos: a 11 hi coocorre 
amb la clàusula en tot cas232. Vegem-ne dos exemples: 

ARTICLE 120. COOPERATIVES 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
cooperatives […]. Aquesta competència comprèn en tot cas. 
ARTICLE 122. DENOMINACIONS I INDICACIONS GEOGRÀFIQUES 
I DE QUALITAT 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre 
denominacions d’origen i altres mencions de qualitat, que comprèn en 
tot cas:  

En la versió que aprova el Parlament, es documenta un únic 
context d’aquesta clàusula amb el verb comprendre: 

ARTICLE 127. CULTURA 

                                                
232 Consulteu l’apartat 8.6.6.2. 
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1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
cultura, llevat del que disposen els apartats 2 i 3. Aquesta competència 
exclusiva comprèn en tot cas: 

Tot i que en el llibre d’estil del Parlament no hi ha cap 
recomanació quant a l’ús de comprendre (ni dels seus sinònims233), 
Margarida Sanjaume afirma durant l’entrevista del 15 de juliol de 
2014 que els SAL prefereixen l’ús d’inclou per a aquestes 
clàusules. 
Si s’amplia la cerca a altres formes de la mateixa família 
semàntica234, aquest grup de formes és específic negatiu del bloc 1. 
En el bloc 2, llur ús decreix: presenten un ús característic E+06 a la 
versió de la Ponència, E+03 a la del Parlament i es consideren 
vocabulari de base del text final: 

 
Gràfica 23. Índex d’especificitat dels sinònims de comprendre (Lexico3) 

Quan s’analitza detalladament el llistat de segments repetits, hi 
consten tant comprèn en tot cas com inclou en tot cas. 

                                                
233 De fet, n’hi ha una, quant a abarcar: “Castellanisme que s’ha de substituir per 
abraçar, comprendre, contenir o incloure, segons el context” (SAL 2014:187). 
234 S’han escollit les ocurrències relatives a les formes del verb comprendre i dels 
seus sinònims disponibles –segons els que proposa Franquesa (1998:313) i els de 
la nota anterior– al nostre corpus: comprèn, comprès, contenir, contindrà, 
continguin, incloent, inclogui, inclosa, incloses, inclosos, inclou, inclouen, 
inclouran, incloure, inclourài inclòs. No s’ha documentat cap forma del verb 
abraçar. 



 

 372 

La distribució de la clàusula inclou en tot cas235 al corpus és: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 2 0 0 0 50 57 48 

FR 1 0 0 0 13 13 12 

ESP E–07    E+03 E+03 E+02 

D’aquesta manera, en les versions finals, hi ha una substitució 
sistemàtica del verb comprendre: 

ARTICLE 124. COOPERATIVES I ECONOMIA SOCIAL 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de 
cooperatives […]. La competència a què fa referència l’apartat 1 
inclou en tot cas l’organització i el foment del moviment cooperatiu. 
ARTICLE 128. DENOMINACIONS I INDICACIONS GEOGRÀFIQUES 
I DE QUALITAT 
1. Correspon a la Generalitat, respectant el que disposa l’article 
149.1.13 de la Constitució, la competència exclusiva sobre 
denominacions d’origen i altres mencions de qualitat, que inclou el 
règim jurídic de creació i funcionament, el qual alhora inclou […]. 

 
riscos 
La forma riscos pertany al vocabulari exclusiu de la versió de la 
Ponència, en què hi presenta especificitat positiva: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 3 0 0 

FR 0 0 0 0 1 0 0 

ESP     E+03   

Apareix únicament en els tres contextos següents: 
Sobre els tractaments mèdics i llurs riscos, abans que siguin aplicats. 
De formació de les persones treballadores, de prevenció de riscos 
laborals, de seguretat i d’higiene en el treball. 
La prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut en el treball. 

En el primer context s’empra com a forma comuna i en els altres 
dos contextos en el sintagma prevenció de riscos laborals.  

Desapareix de les versions posteriors perquè allà s’hi documenta 
riscs, l’altra forma possible en català del plural de risc (riscs): 
                                                
235 Per a més informació sobre l’ús d’aquesta clàusula, consulteu l’epígraf tot de 
l’apartat 8.6.3.2.  



 

 373 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA      3 4 

FR      1 1 

ESP        

Vegem-ne alguns exemples: 
Sobre els tractaments mèdics i llurs riscs, abans que els siguin aplicats. 
La prevenció de riscs laborals i la seguretat i salut en el treball. 

Aquesta forma se substitueix per tant en els contextos i, a la versió 
final del text, hi ha una referència més a prevenció de riscs 
laborals. 

 
incloses 
La forma incloses es documenta a les bases de CiU (1) i d’ERC 
(1), però la majoria d’ocurrències (6) apareixen a l’articulat de la 
Ponència. Això fa que aquesta forma en sigui característica 
positiva (E+03): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 1 1 0 0 6 0 0 

FR 1 1 0 0 2 0 0 

ESP     E+03   

La trobem a concordances com aquestes: 
Acreditació dels centres i estructures, incloses les de titularitat privada 
radicades en el territori. 
Relacionats amb el joc en general, incloses les modalitats de joc per 
mitjans informàtics i telemàtics. 

Es tracta d’un ús que, d’acord amb les entrevistes realitzades al 
personal dels SAL del Parlament, es desaconsella. A les versions 
posteriors se substitueix, entre altres, pel gerundi incloent-hi: 

001_PON 002_PC 003_CG 
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ARTICLE 112. 
L’ORGANITZACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES CATALANES 
b) Les diferents modalitats 
organitzatives i instrumentals 
per a l’actuació administrativa, 
incloses les formes de 
personificació públiques i 
privades. 

ARTICLE 150. 
ORGANITZACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES CATALANES 
b) Les diverses modalitats 
organitzatives i instrumentals 
per a l’actuació administrativa, 
incloent-hi les formes de 
personificació públiques i 
privades. 

Article 150. L’organització de 
l’Administració de la 
Generalitat 
b) Les diverses modalitats 
organitzatives i instrumentals 
per a l’actuació administrativa. 

 
realitzin 
Aquesta forma verbal relativa al subjuntiu és específica positiva  
(E+05) del text de la Ponència, perquè només es documenta allà: 

 
BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 7 0 0 

FR 0 0 0 0 2 0 0 

ESP     E+05   

Al corpus, hi ha un total de 25 ocurrències de formes verbals que 
pertanyen al paradigma verbal del verb realitzar (agrupades en el 
grup de formes236 realitzar+). D’aquestes cal esmentar que la 
tercera persona del plural del present d’indicatiu també presenta 
especificitat (negativa) en aquesta versió, així que l’explicació és la 
mateixa. 
Les hem analitzat conjuntament amb la funció Groupe de formes 
de Lexico3. Aquesta anàlisi, per tant, també dóna compte de 
l’evolució quant a l’ús de la tercera persona del present d’indicatiu 
realitzen al corpus d’anàlisi (forma característica positiva E+03 del 
text de la Ponència). 

En la seva globalitat, aquest grup de formes presenta especificitat 
positiva (E+07) en la versió de la Ponència, i negativa (E-04) en 
les del Parlament i de les Corts Generals (E-04): 

                                                
236 Les formes que integra aquest grup són realitza (4), realitzada (1), realitzades 
(2), realitzar (5), realitzat (1), realitzen (3), realitzi (2) i realitzin (7). 
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Gràfica 24. Anàlisi d'especificitats del grup de formes realitzar+ (Lexico3) 

N’observem a continuació dues concordances: 
ARTICLE 131. OBRES PÚBLIQUES 
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
d’obres públiques que es realitzin en el territori de Catalunya i que no 
hagin estat qualificades d’interès general per llei de l’Estat o no afectin 
una altra comunitat autònoma. Aquesta competència inclou en tot cas la 
seva planificació, construcció i finançament. 
ARTICLE 164. SEGURETAT PRIVADA 
b) La regulació i el règim d’intervenció administrativa de les persones 
físiques que realitzin funcions de seguretat i investigació privada en el 
territori de Catalunya. 

Inicialment, hem de constatar que ambdós articles inclouen usos 
del subjuntiu que el llibre d’estil del Parlament considera impropis:  

S’escriuen en present d’indicatiu les definicions, descripcions, 
prescripcions, prohibicions i permissions. En canvi, el mode subjuntiu 
s’empra per a situacions hipotètiques o fets improbables, especialment 
en els supòsits d’infracció, de delicte o, en general, de situació contrària 
a la norma, per llur condició de fet no desitjable. 

(SAL 2014:37) 

En paral·lel, a més, els Serveis d’Assessorament Lingüístic del 
Parlament desconsellen l’ús del verb realitzar: 

realitzar 
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Verb comodí que s’ha de substituir, sempre que sigui possible, per un 
altres verb amb un significat més precís i més adequat al context, com 
ara elaborar, executar, establir o cometre. Si això no és possible, és 
preferible emprar fer o dur a terme, segons el context. 

(ibid.226) 

Aquest és un clar exemple, per tant, de les esmenes que, des del 
nostre punt de vista, resulten menys transcendents per al procés de 
redacció de l’EAC: les que són purament lingüístiques, com les 
adequacions del text a aspectes com la correcció o l’estil. 

Així doncs, en les versions posteriors, tal com es constata si llegim 
els redactats finals dels articles seleccionats, aquest verb se 
substitueix per altres més precisos: 

002_PC 003_CG 

ARTICLE 148. OBRES PÚBLIQUES 
1. Correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria d’obres públiques que 
s’executen a Catalunya i que no han estat 
qualificades d’interès general per una llei de 
l’Estat o no afecten una altra comunitat 
autònoma. Aquesta competència inclou, en tot 
cas, la planificació, la construcció i el 
finançament. 

ARTICLE 148. OBRES PÚBLIQUES 
1. Correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de les obres públiques que 
s’executen al territori de Catalunya i que no 
han estat qualificades d’interès general ni 
afecten una altra comunitat autònoma. Aquesta 
competència inclou en tot cas la planificació, la 
construcció i el finançament de les obres. 

ARTICLE 163. SEGURETAT PRIVADA 
b) La regulació i el règim d’intervenció 
administrativa de les persones físiques que 
compleixen funcions de seguretat i investigació 
privades a Catalunya. 

ARTICLE 163. SEGURETAT PRIVADA 
b) La inspecció i la sanció de les activitats de 
seguretat privada que s’acompleixen a 
Catalunya. 

Tot i que s’hi fan algunes altres esmenes aparentment menors, el 
verb realitzar s’ha substituït per executar i complir/acomplir, 
respectivament, i ambdues formes s’han conjugat en indicatiu. 

A més, si es compara l’article 148 dels dos redactats, s’observa que 
se substitueix en matèria d’obres públiques per en matèria de les 
obres públiques, i a la versió de les Corts s'afegeix l’incís 
(finançament) de les obres. 
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8.6.3.2. Adequació a la tècnica normativa 
Aquesta és la segona tipologia de canvis que es deuen a l’adequació 
del text als criteris tècnics dels Serveis Jurídics del Parlament. Com 
s’ha indicat al capítol 7.4.1.5, els lletrats intervenen en el procés 
com a assessors dels diputats per adaptar el text estatutari a la 
tècnica normativa; és a dir, garanteixen que el text s’adequa al marc 
jurídic vigent i a les convencions discursives pròpies del Dret i la 
Ciència Política. 

En l’anàlisi s’han identificat canvis com el del sintagma servei 
(públic) de radiodifusió televisiva i sonora, que es reemplaça per la 
forma que normalment s’empra en les lleis: servei de comunicació 
audiovisual.  
En aquest grup també cal esmentar règim, estatut o manera i, 
sobretot, el cas més paradigmàtic: article(s)237. Llur ús s'incrementa, 
sobretot, durant la segona fase, ja que serveixen per donar cohesió a 
la norma. Són documentades a clàusules que fan remissions 
internes, a altres parts de la norma, i, per tant, funcionen com si 
fossin elements anafòrics. Altres exemples en serien les formes 
lletra o títol, que s’analitzen en aquest capítol. 
A més, cal assenyalar altres segments que designen l’àmbit i l’abast 
competencial del precepte en què apareixen, com en el cas de de les 
assegurances i de les mutualitats. En aquests casos, delimiten i 
concreten les atribucions estatutàries quant a aquella matèria. 
Per últim, en aquest grup s’ha de destacar l’ús de clàusules com 
d’acord amb el que estableix, en els termes que estableix o en els 
termes que determini la normativa estatal, o la clàusula en tot cas, 
només per donar-ne alguns exemples. Aquests usos presenten 
característiques discursives interessants que volem analitzar més 
exhaustivament en recerques futures.  
Per això incloem a continuació l’estudi de les formes televisiva, 
lletra, títol, establerts, estableixin i tot.  

televisiva 
La forma televisiva (i l’adjectiu sonora) només apareix 6 vegades 
en el text elaborat per la Ponència: 

                                                
237 Consulteu aquests casos i altres similars a l’Annex 10. 



 

 378 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 6 0 0 

FR 0 0 0 0 2 0 0 

ESP     E+05   

Aquestes dues formes, per tant, corresponen al vocabulari exclusiu 
d’aquesta versió. Sempre apareixen en el sintagma següent: 

Servei (públic) de radiodifusió televisiva i sonora. 

L’anàlisi d’aquesta forma també explica, per tant, l’ús de televisiva 
(E+05) i radiodifusió (E+03) (quasi totes les ocurrències 
corresponen a aquest ús). Llur distribució al corpus és la següent: 
televisiva 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 6 0 0 

FR 0 0 0 0 2 0 0 

ESP     E+05   

radiodifusió 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 1 0 7 1 2 

FR 0 0 2 0 2 0 0 

ESP     E+03   

Resulta interessant, en aquest punt, comparar les diferents versions 
de l’article relatiu al servei de comunicació audiovisual. En  la 
versió de la Ponència, l’extens article 129 (579 paraules) regulava 
les competències (compartides amb l’Estat, exclusives i 
executives) quant a mitjans de comunicació socials i serveis de 
contingut audiovisual. En la versió que s’aprova al Parlament, més 
reduïda (209 paraules), les competències sobre aquest àmbit també 
es veuen significativament escurçades. 

Convé recordar que durant la redacció del text de la Ponència i 
aquesta segona versió, la proposta d’EAC s’envia a la “institució 
de la Generalitat que vetlla per l’adequació a aquest Estatut i a la 
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Constitució de les disposicions de la Generalitat” (EAC 2006:251): 
el Consell Consultiu238. 
Quan aquest òrgan va ser consultat pel que fa a la proposta de 
reforma que analitzem (dictamen núm. 269, publicat el 6 de 
setembre de 2005 al BOPC), estableix que els apartats “1.b, 2 i 3 
d’aquest article” són constitucionals, però ha d’analitzar si ho és 
també l’article 129.1.a. 

El dictamen 269 proporciona els arguments per avaluar si la 
Generalitat té titularitat competencial o no pel que fa a mitjans 
audiovisuals: 

a) La Generalitat disposa de plena capacitat per regular i organitzar la 
prestació directa del servei públic de televisió i radiodifusió a Catalunya 
(a això es refereix, sens dubte, l’expressió «regulació de la prestació del 
servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat»), i a aquest 
efecte gestiona aquest servei i l’organitza de la forma que consideri més 
convenient utilitzant els criteris de personificació en una o diverses 
corporacions que siguin adequats encara que, naturalment i tractant-se 
d’un mitjà públic de comunicació, amb plena subjecció al control 
parlamentari derivat de l’article 20.3 CE. 
b) Així mateix, la Generalitat és competent per legislar, reglamentar i 
executar tot allò referent a la prestació d’aquest servei públic en règim 
indirecte, i molt particularment per atorgar les corresponents 
concessions d’àmbit autonòmic o local encara que, això sí, amb 
subjecció a les normes bàsiques dictades per l’Estat i als 
condicionaments tècnics derivats de la competència estatal sobre 
telecomunicacions (en particular el Pla Tècnic i la reserva de 
freqüències). 

(BOPC 2005b:37) 

Un cop revisada la legislació aplicable i la doctrina existent, el 
Consell Consultiu dictamina que aquest article respecta la 
constitucionalitat: 

Així interpretat, l’article 129.1.a és constitucional. 
(BOPC 2005b:37) 

Però aquest primer article, durant la tramitació al Parlament, se 
sotmet a esmenes substancials (de sis lletres en resten dues) i dels 
altres sis articles de la primera versió, a la final en romanen dos. 

                                                
238 Anomenat Consell de Garanties Estatutàries arran de la reforma estatutària que 
analitzem (capítol V, EAC 2006). 
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L’article 129 pateix, doncs, una forta retallada al Ple del 
Parlament. Finalment, aquest article (article 146 de la versió final) 
a la versió de les Corts consta de 145 paraules. 

Segons les fonts consultades, aquest sintagma s’esmena perquè el 
redactat servei (públic) de radiodifusió televisiva i sonora no és 
habitual en la redacció normativa. Així doncs, a les versions 
posteriors se substitueix pel sintagma servei de comunicació 
audiovisual. Tanmateix, els altres canvis identificats es deuen a la 
negociació política de l’EAC al Parlament. 

El balanç final de l’Institut d’Estudis Autonòmics quant aquest 
àmbit és positiu, perquè s’aconsegueix reconèixer com a exclusiva 
una competència compartida fins aleshores: 

31. MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL I SERVEIS DE 
CONTINGUT AUDIOVISUAL (Article 146)  
Àmbits en què la Generalitat tenia competències compartides (de fet o 
de dret) i ara passen a ser exclusives  
Competència exclusiva sobre l’organització de la prestació dels serveis 
públics de ràdio i televisió, així com qualsevol servei públic de 
comunicació audiovisual (inclou els locals). Fins ara, l’Estatut només 
reconeix a la Generalitat competència per regular, crear i mantenir la 
seva pròpia televisió, ràdio i premsa, en el marc de les normes bàsiques 
de l’Estat i “en els termes i casos establerts en la llei que reguli l’Estatut 
Jurídic de la Ràdio i la Televisió”. Pel que fa a la televisió, s’estableix 
que l’Estat atorgarà en règim de concessió a la Generalitat la utilització 
d’un tercer canal de titularitat estatal. Per tant, l’actual competència de 
la Generalitat no és exclusiva ni per crear ni configurar el servei públic 
de ràdio i televisió propi ni dels que puguin crear i mantenir els ens 
locals de Catalunya, com tampoc en relació als serveis públics de 
comunicació audiovisuals. 

(IEA 2006:46) 

lletra 
Aquesta forma es troba documentada en totes les versions 
consensuades i apareix en la versió de la Ponència (2), del 
Parlament (6) i de les Corts Generals (8): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA     5 6 8 

FR 0 0 0 0 0 0 0 

ESP       E+03 
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En totes les concordances es documenta en contextos com els 
següents: 

No és atribuït a la competència exclusiva de la Generalitat per la lletra 
a. 
Trenta dies a partir de la recepció de la consulta establerta per la lletra 
b. 

Els articles se separen en lletres en aquests casos: 
5.2. L’article pot ser format de més d’un paràgraf (fins a quatre, com a 
màxim). Si en té més d’un, s’han de numerar amb cardinals escrits amb 
xifres aràbigues. Aquests números no tenen cap més finalitat que 
facilitar la remissió quan s’hagi d’esmentar un paràgraf determinat. 
Cadascun d’aquests paràgrafs numerals s’anomena apartat o punt 
(preferentment, apartat); no s’han de barrejar, en cap cas, les dues 
denominacions en un mateix text. 
5.3. Si cal establir una divisió dins un paràgraf, cal posar dos punts 
abans d’aquesta subdivisió i fer-la amb lletres en cursiva -ordenades 
alfabèticamentseguides d’un parèntesi de tancament en rodona. 
[…]  
Els paràgrafs precedits de lletres amb parèntesi de tacament s’anomenen 
així: lletra. 

(GRETEL 1995:84) 

Així doncs, l’ús de la forma lletra és un indicador que aquell 
segment és una remissió interna a la norma. 
L’ús d’aquestes clàusules que remeten internament a la norma 
incrementa en la darrera fase de la tramitació a les Corts Generals. 
Aquestes clàusules serveixen per cohesionar la norma. Per això 
lletra és una forma específica (positiva) d’aquesta versió. 

títol 
La forma títol es troba documentada en algunes bases estatutàries i 
en tots els textos consensuats. La trobem en les bases de CiU (4), 
d’ERC (9) i d’ICV-EUiA (5), i en els textos de la Ponència (22), 
del Parlament (29) i de les Corts (37): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 4 9 5 0 22 29 37 

FR 2 8 8 0 6 7 9 

ESP E–04      E+03 

Títol, tal com passa amb lletra, presenta especificitat positiva en la 
versió aprovada a les Corts (E+03), i apareix en contextos com: 
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Reconeixen els capítols I , II i III d’aquest títol s’apliquen també als 
drets reconeguts. 
Els mecanismes que estableix el títol V. 

La majoria de concordances són com les dels exemples. Per tant, 
títol s’usa sobretot en remissions internes a altres títols de l’EAC 
que serveixen per cohesionar jurídicament la norma, com ja hem 
afirmat que passava amb lletra. 

establerts 
La forma establerts resulta característica (E+05) del text que 
presenta la Ponència. La seva distribució al corpus és: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 1 1 1 0 29 18 14 

FR 1 1 2 0 7 4 3 

ESP E–04    E+05   

Apareix a contextos com els següents: 
La Generalitat, en els termes establerts per la llei, ha de fomentar els 
vincles socials, econòmics i culturals. 
Els ciutadans de catalunya són titulars dels drets i els deures establerts 
per la Constitució i per aquest Estatut. 

Aquesta forma pot coocórrer amb diverses formes, motiu pel qual 
n’hem analitzat els coocurrents (amb el programari Coocs): 

 
 

 

 

Imatge 14. Coocurrents específics d’establerts (Coocs) 

Els coocurrents específics de la forma establerts són termes, per, 
els, dins, llei, principis, reglament i límits, documentats en 
concordances com les següents: 

En els termes establerts per la llei. 
[Les garanties|els supòsits] establerts pel reglament. 
Dins els límits establerts per la llei. 
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Dins els principis establerts per l’estat239. 

S’utilitza, sobretot, en clàusules com la de l’exemple en els termes 
establerts per la llei, com a coocurrent de la forma termes.  
Termes està documentada en algunes bases estatutàries i en tots els 
textos consensuats. La trobem en les bases de CiU (1) i ERC (44), i 
en els textos de la Ponència (44), del Parlament (53) i de les Corts 
(69): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 1 10 0 0 44 53 69 

FR 1 9 0 0 11 12 17 

ESP E–10  E–04 E–02   E+06 

S’empra en contextos com: 
Que han d’ésser respectades, en els termes que estableixen les lleis, 
especialment pel personal sanitari. 
També en pot requerir la presència al Ple i a les comissions, en els 
termes que estableix el Reglament del Parlament. 

A continuació analitzem les concordances d’aquestes clàusules, 
motiu pel qual adoptem termes com a forma polo.  

Les coocurrències específiques de termes són, segons Coocs: 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                
239 Hem de constatar que totes les ocurrències de principis establerts fan 
referència a la legislació estatal. Es documenta en les concordances següents: 
– per aquest article 
– en la legislació bàsica estatal (x2) 
– per l’estat en matèria de planificació (x3) 
– l’article X (x4) 
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Termes, per tant, té com a coocurrents específics, entre altres, 
estableixen, estableix, lleis, llei o legislació. Això significa que  
termes, coocurrent específic màxim d’establerts, s’utilitza 
principalment en remissions internes (a altres apartats de la norma) 
i en remissions externes (a altres normes concretes o de manera 
general a la legislació). 

Alguns exemples en són: 
• remissions a la mateixa norma (internes): en els termes 

previstos en aquest estatut, en els termes que s’estableixen a 
l’apartat 2… 

• remissions a altres normes: en els termes que estableixi la 
normativa europea, en els termes que estableixi la Llei 
Orgànica del Poder Judicial… 

• remissions a la legislació en abstracte: en els termes que 
estableix la legislació aplicable, en els termes que estableixi la 
llei… 

És palès, doncs, que tant la forma termes com establerts es 
documenten, sobretot, en clàusules de remissions internes. El llibre 
d’estil del Parlament ens en dóna aquesta definició i indicacions: 

Són remissions internes les que es fan a altres parts de la mateixa norma. 
En tècnica normativa es recomana de fer-ne un ús moderat. Un nombre 
excessiu de remissions pot ésser símptoma d’una mala ordenació 

Imatge 15. Coocurrents específics de termes (Coocs) 
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sistemàtica de la llei. S’han d’evitar sobretot les remissions en cadena, 
és a dir, la remissió a un precepte que alhora conté una altra remissió. 

(SAL 2014:65) 

L’anàlisi d’especificitats determina que termes és forma específica 
positiva (E+06) de l’EAC aprovat a les Corts Generals, mentre que  
presenta especificitat negativa a quasi tots els textos dels grups 
parlamentaris (excepte en el cas d’ERC):  

 
Imatge 16. Índex d’especificitat de termes (Lexico3) 

Quan el text es negocia durant la tramitació a Madrid, l’ús 
d’aquestes clàusules augmenta significativament. 

Hem analitzat detalladament les 69 concordances de termes a la 
versió que aproven les Corts Generals. Aquestes remissions es 
poden classificar, com s’observa en la taula següent, en funció del 
seu àmbit d’aplicació: 
Context FA Exemples 
Legislació (genèric) 31 En els termes que estableixin les lleis 
Legislació estatal 19 En els termes que determini la normativa estatal . 
EAC 10 En els termes que estableix el Títol V. 
Legislació catalana 5 En els termes establerts per les lleis de Catalunya. 

En els termes que estableix el reglament del Parlament. 
EAC i normativa estatal 2 En els termes que estableixen aquest estatut i la legislació de 

l’Estat. 
EAC i legislació (genèric) 1 En els termes que estableixen aquest estatut i les lleis. 
Normativa europea 1 En els termes que estableixi la normativa europea. 

Taula 53. Contextos de termes 
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La majoria són remissions a la legislació de manera abstracta (31) i 
a la legislació de l’Estat (19). Amb aquest darrer tipus, “el precepte 
efectua una remissió genèrica a la legislació estatal, en lloc de 
limitar-la a la llei orgànica prevista” (Ridao 2012:454). 
Segons el Curs de dret públic de Catalunya, la tècnica legislativa 
preveu que els textos estatutaris incloguin aquestes remissions: 

Aquesta crida a la legislació estatal feta pels estatuts ha estat 
interpretada pel Tribunal Constitucional com un element que faculta el 
legislador estatal a regular la matèria en qüestió de la manera que estimi 
més convenient, sense que això autoritzi a buidar les competències 
autonòmiques (STC 168/1993). Així, doncs, segons que ha admès el 
Tribunal Constitucional mateix, aquesta habilitació al legislador estatal, 
conferida via estatutària, perquè aquest pugui precisar els àmbits o les 
esferes de les respectives competències, actua com un fre a les 
competències autonòmiques i permet al legislador «delimitar 
negativament (…) els casos sobre els quals aquestes competències es 
projecten i, fins i tot, reservar-se facultats de mera execució». 

(Ridao 2012:360) 

Aquesta presència implica que, en el text final, hi ha més clàusules 
d’aquest tipus que, a efectes pràctics, limiten l’abast estatutari. La 
seva presència augmenta considerablement durant la darrera fase 
de la tramitació.  
Considerem, però, que aquest ús específic positiu es pot explicar 
de dues maneres240 amb dues implicacions molt diferents. D’una 
banda, es pot interpretar com a esmena que hom pot adduir que té 
com a objectiu adequar el text estatutari a la tècnica normativa: per 
garantir la cohesió de la norma i del sistema legal, com una 
estratègia anafòrica del discurs normatiu. 
D’una altra, es pot interpretar com a esmena conseqüència de la 
negociació política del text i, per tant, de tipus ideològic ja que 
aquestes clàusules tenen múltiples funcions discursives, com pot 
ser limitar l’autogovern. 

 
 

                                                
240 Creiem que cal fer un estudi dels textos normatius en català i en altres llengües 
per estudiar el comportament d’aquest tipus de clàusules (com according to the 
terms, en los términos que establece, secondo i termini stabiliti, selon les termes 
de…), ja que semblen elements sintagmàtics amb un paper clau en la redacció 
normativa. 
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estableixin 
La forma estableixin apareix a la base elaborada per ERC (1) i al 
text consensuat per la Ponència (14, E+03), al text del Parlament 
de Catalunya (5) i al de les Corts Generals (10): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 1 0 0 14 5 10 

FR 0 1 0 0 4 1 2 

ESP     E+03   

Totes les concordances en què apareix són clàusules com les que 
presentem a continuació (i molt similars a les que esmentàvem): 
 En la forma que estableixin aquest estatut i les lleis (art. 32) 
 En els termes que estableixin els acords de cooperació (art. 75) 

Es tracta d’usos dels verbs en subjuntiu que, com succeïa amb 
realitzin (apartat 8.6.3.1), no són ben emprats en la versió que 
elabora la Ponència (i que els SAL del Parlament esmenen durant 
la fase posterior de la tramitació), com en l’exemple següent: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 23. DRETS EN 
L’ÀMBIT DELS SERVEIS 
SOCIALS 
3. Les persones o famílies que 
es troben en situació de pobresa 
tenen dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania 
que asseguri els mínims d’una 
vida digna, d’acord amb les 
condicions que legalment 
s’estableixin. 

ARTICLE 24. DRETS EN 
L’ÀMBIT DELS SERVEIS 
SOCIALS 
3. Les persones o les famílies 
que es troben en situació de 
pobresa tenen dret a accedir a 
una renda garantida de 
ciutadania que els asseguri els 
mínims d’una vida digna, 
d’acord amb les condicions que 
legalment s’estableixen. 

ARTICLE 24. DRETS EN 
L’ÀMBIT DELS SERVEIS 
SOCIALS 
3. Les persones o les famílies 
que es troben en situació de 
pobresa tenen dret a accedir a 
una renda garantida de 
ciutadania que els asseguri els 
mínims d’una vida digna, 
d’acord amb les condicions que 
legalment s’estableixen. 

De nou, si executem una cerca amb el grup de formes verbals 
d’indicatiu estableix (235) i estableixen (109) i de subjuntiu 
estableixi (71) i estableixin (30), s’observa com, després de la 
revisió dels SAL, moltes formes en subjuntiu (en molts casos usos 
incorrectes) passen a indicatiu.  
Les formes de present són específiques positives dels textos del 
Parlament i de les Corts Generals: 
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Gràfica 25. Índex d’especificitat del grup de formes establir+ (Lexico3) 

Tanmateix, l’estudi conjunt del grup de formes d’aquest verb 
performatiu sí que ens permet constatar que la presència de 
clàusules com aquesta, de forma similar amb el que passava amb 
establerts o termes (apartat 8.6.3.2), pot servir per adaptar 
l’articulat a l’ordenament jurídic en vigor.  Es documenta sobretot 
en el segment respectant el que estableixi l’Estat241. 

Els serveis jurídics i lingüístics del Parlament, de fet, remarquen 
l’elevat ús d’aquestes clàusules: 

Apareix sovint arreu del text una clàusula que fixa l’obligació de la 
Generalitat d’exercir les seves competències dins els límits d’un marc 
determinat: “respectant el que estableixi l’Estat…”, “respectant el que 
disposen els articles…”, “respectant el principi constitucional de…”, 
“respectant les normes generals…”, “respectant la legislació…”. 

(SJSLPC 2006:25) 

                                                
241 Cal destacar, quant a l’ús d’aquesta clàusula a la versió� final de l’EAC, els 
comentaris dels lletrats Ismael E. Pitarch i Joan Vintró, i dels lingüistes 
Margarida Sanjaume i Enric Tudó, l’extens comentari que en fan a la pàgina 25 
de l’Informe tecnicolingüístic sobre el text de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. Els lletrats i juristes consideren que, en molts contextos, caldria 
substituir-la per la reformulació�alternativa que proposen, molt més precisa. 
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Membres de la Ponència del GP PSC-CpC fan referència a una de 
les clàusules que inclou la forma estableixi. Els autors asseguren 
que ERC considerava que aquesta clàusula limitaria l’exclusivitat 
de la Generalitat quant a les competències que l’incloguessin: 

Més enllà del debat sobre una possible incidència d’aquests títols 
transversals de l’Estat, una de les crítiques que ERC ha efectuat a la 
redacció finalment acordada d’algunes competències exclusives de la 
Generalitat s’ha centrat en la incorporació en alguns casos de la clàusula 
«respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves 
competències en matèria de…». Amb la incorporació d’aquesta 
clàusula, segons aquestes crítiques, es desvirtuaria el caràcter exclusiu 
de la competència de la Generalitat, de la mateixa manera que va passar 
el 1979 amb la incorporació de la clàusula «sens perjudici» en alguns 
sectors competencials exclusius de la Generalitat. 

(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:99) 

Segons Ernest Benach, aquesta és una innovació de tècnica 
legislativa respecte l’EAC 1979: 

Em sembla que [l’EAC 2006] és important, per «la seva nova tècnica 
legislativa d’assumpció de competències, que renuncia a la clàusula del 
“sens perjudici” i opta per la definició casuística i detallada, dins de 
cada àmbit competencial, de submatèries o perfils competencials». I hi 
afegeixo jo que a ningú no el podrà sorprendre que, després de vint-i-
cinc anys de patir els perjudicis del «sens perjudici», els redactors de la 
Proposta del nou Estatut hagin optat per una tècnica legislativa moderna 
que precisa amb claredat l’abast de les competències de la Generalitat. 

(Benach 2006:20)  

Francesc Homs, al llibre Catalunya a judici, també s’hi refereix: 
Sobre les competències exclusives, l’Estatut, segons relata l’IEA, deixa 
clar que en els àmbits en els quals la Generalitat té competència 
exclusiva només ella, «únicament» i «de forma íntegra», pot exercir les 
funcions legislativa, reglamentària i executiva. L’IEA textualment 
afirma: «La configuració estatutària d’aquest tipus de competències, a 
diferència del que succeeix amb l’EAC 1979, exclou l’actuació de 
l’Estat en matèries de competència de la Generalitat. Aquest és un canvi 
radical». I rebla: «Cal deixar clar que la clàusula “respectant el que 
estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria 
de…”, que s’afegeix en algunes competències exclusives de la 
Generalitat, com es desprèn de la seva redacció i a diferència de les 
clàusules “sens perjudici” de l’Estatut de 1979, no habilita a l’Estat per 
actuar en les matèries reservades a la competència de la Generalitat. 
Estableix únicament un límit a l’exercici d’aquesta competència per 
part de la Generalitat». Aquesta categòrica afirmació contrasta de ple 
amb la realitat, on per interessos partidistes s’està fent una lectura 
restrictiva de l’Estatut per part dels governs català i espanyol. 

(Homs 2008:146-147) 
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Per això, a la relació competencial de l’EAC 2006, és freqüent l’ús 
d’aquesta clàusula (com l’article 120, sobre les caixes d’estalvis): 

Correspon a la Generalitat, en matèria de caixes d’estalvis amb 
domicili a Catalunya, la competència exclusiva sobre la regulació de 
llur organització, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les 
competències que li atribueix l’article 149.1.11 i 13 de la Constitució. 

Joan Ridao interpreta que l’ús de la clàusula en qüestió 
“constitueix un límit a l’exercici de les competències 
autonòmiques, però no un títol que habiliti l’Estat a actuar” (Ridao 
2012:389). És una “clàusula de tancament”, segons es denomina a 
Barceló, i Vintró (2011:471), com la que inclou l’article 149.3 CE 
(que diu que la norma estatal preval, en cas de conflicte, sobre la 
regulació autonòmica). 

Bo i limitant-les, a més, la clàusula estableix que quan la 
Generalitat exerceix la competència, “no pot contradir el que hagi 
establert l’Estat en ús de les seves competències” (Ridao 
2012:392). Així doncs, amb aquesta clàusula, es manté la 
submissió de l’article a la CE però s’atribueix la potestat legislativa 
en la matèria concreta que sigui a la Generalitat: 

S’atribueix a la Generalitat la potestat legislativa en aquesta matèria (i 
consegüentment es produeix un increment funcional de la competència), 
tot i que el precepte efectua una remissió genèrica a la legislació estatal, 
en lloc de limitar-la a la llei orgànica prevista. 

(ibid. 454) 
És, per tant, un recurs habitual de la tècnica legislativa que pot tenir 
dues funcions, com comentàvem a l’epígraf establerts (apartat 
8.6.3.2): pot interpretar-se com una adequació del text a les 
convencions del discurs normatiu (coreferència, anàfora) o bé com 
un canvi fet per adequar-se a les exigències de la negociació 
política. 
 
tot 
La forma tot presenta especificitat positiva (E+05) en aquesta part 
del corpus. Aquesta forma hi apareix 435 vegades i a la versió 
presentada per la Ponència redactora, hi consta 142 vegades. 
La seva distribució al corpus és: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 40 4 8 5 142 132 104 
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 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FR 20 4 13 17 36 30 26 

ESP E–02 E–09 E–03  E+05   

D’aquestes 142 ocurrències, 117 corresponen a la clàusula en tot 
cas, en contextos com els següents: 

La llei regula l’estatut jurídic del personal al servei de l’administració 
de la Generalitat, incloent-hi, en tot cas, el règim d’incompatibilitats. 
Aquesta competència inclou en tot cas: a) la construcció i la reforma 
dels edificis judicials i de la fiscalia. 

Malgrat que la taula anterior de distribució de tot al corpus és prou 
significativa, la gràfica següent fa palesa l’evolució del segment 
repetit en tot cas durant la tramitació de l’EAC 2006: 

 
Gràfica 26. Índex d’especificitat de la clàusula en tot cas (Lexico3) 

Al bloc 1, pareix menys vegades de les que s’espera 
estadísticament. A les bases de CiU i ERC, té un índex E–08, a la 
d’ICV-EUiA E–06 i a la de PSC-CpC, E–04. Al bloc 2, presenta 
una tendència decreixent: té un grau d’especificitat més alt (E+07) 
a la versió elaborada per la Ponència que en els textos aprovats al 
Parlament de Catalunya (E+03) i a les Corts Generals. En aquest 
darrer text s’empra les vegades que s’espera estadísticament, per 
això a la gràfica es manté al mig (zero)242. 

                                                
242 Durant les entrevistes, els lingüistes del Parlament afirmen que, en alguns 
casos, la disminució de 142 a 132 es podria deure a un ús innecessari d’aquesta 
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El llibre d’estil del Parlament defineix aquesta clàusula: 
en tot cas 
Locució adverbial, equivalent a en qualsevol cas, que es pot emprar amb 
valor concessiu o amb el sentit de ‘en tots els casos’. Quan té aquest 
sentit, per raons de claredat i precisió, és preferible substituir-la per 
sempre o en tots els casos o, si escau, prescindir-ne. 

(SAL 2014:272) 

En paral·lel, el diputat Jaume Bosch declara que aquesta forma ha 
estat creada pel prestigiós jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, 
responsable de l’Institut d’Estudis Autonòmics des de 2004. El 
mateix doctor Viver i Pi-Sunyer en dóna una definició a la Revista 
d’Estudis Autonòmics i Federals l’any 2005: 

La clàusula “en tot cas” s’inclou precisament per donar a entendre que 
tota la matèria és […] exclusiva i que la relació de submatèries no té 
caràcter exhaustiu […]. Per això si en una determinada matèria la 
legislació no ha plantejat problemes, s’especifica només l’execució, la 
qual cosa no vol dir que la legislació no sigui també exclusiva. 

(Viver i Pi-Sunyer 2005:126) 

Aquesta és, doncs, una clàusula que el legislador inclou per blindar 
competencialment l’EAC 2006 ja que, com assegura Ferret, “el 
prolix esforç de l’Estatut per l’establiment detallat de les 
competències en submatèries pretenia posar límit a la possibilitat 
invasiva de les competències estatals” (RCDP 2010:42). 

La doctrina del TC posterior a l’aplicació de l’EAC 1979 havia 
avalat aquesta possibilitat invasiva de les competències estatals 
quant a cedir/compartir competències als governs autonòmics de 
submatèries que la Generalitat no havia previst inicialment a 
l’articulat estatutari, però relacionades amb matèries sí incloses 
com per exemple quant a l’administració de Justícia, segons 
Capelleras (2014:236-237). 
Viver i Pi-Sunyer afirma que el nou EAC 2006 inclou poques 
competències noves: 

En molts casos es tracta de matèries o submatèries que en rigor podien 
considerar-se ja incloses en matèries de competències que ja tenia 
atribuïdes la Generalitat, però que l’Estatut decideix especificar-les per 
tal de donar seguretat a aquest nou enquadrament competencial. En 
qualsevol cas, les matèries o submatèries incorporades ex novo a 

                                                                                                           
clàusula. Tot i això, la variació d’ús més significativa s’observa entre les versions 
del Parlament i les Corts Generals, que no s’explicaria per aquest motiu. 
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l’Estatut de 2006 no superen la dotzena i tenen una transcendència 
pràctica molt desigual. 

(Viver i Pi-Sunyer 2011:365) 

La tècnica per fer-ho és la següent: 
Cal tenir present que, per tal d’incrementar el quantum competencial i 
garantir («blindar», com es va conèixer col·loquialment aquesta tècnica) 
les competències autonòmiques, el legislador estatutari utilitzà la tècnica 
de definir de forma exhaustiva les submatèries dins de cada àmbit 
material general, precisant en cada cas les potestats de la Generalitat. 

(Ridao 2012:354) 

L’informe Millores introduïdes pel nou Estatut en les competències 
de la Generalitat, destaca els àmbits que milloren: 

1. Àmbits materials nous, en els que la Generalitat assumeix 
competències exclusives, compartides o executives: 70 submatèries, que 
corresponen a 39 matèries diferents.  
2. Àmbits materials en què la competència compartida de la Generalitat 
esdevé competència exclusiva. En altres paraules, àmbits en què, 
malgrat la seva naturalesa, la Generalitat no podia exercir la funció 
legislativa en exclusiva a causa de l’ús expansiu per l’Estat de les seves 
competències per a l’establiment de les bases, i amb el nou Estatut la 
competència compartida de la Generalitat es converteix en competència 
exclusiva: 50 submatèries, que corresponen a 41 matèries diferents. 
3. Àmbits materials en què la competència executiva de la Generalitat 
esdevé competència compartida. En altres paraules, àmbits on la 
Generalitat no podia exercir la funció legislativa a causa de l’ús 
expansiu per l’Estat de les seves competències, i on la Generalitat amb 
el nou Estatut pot exercir-la, gràcies a la seva inclusió expressa com a 
àmbits de competència compartida de la Generalitat: 20 submatèries, 
que corresponen a 7 matèries diferents. 
4. Àmbits materials en què el nou Estatut preveu la participació o 
col·laboració de la Generalitat en les competències estatals: 40 
submatèries competencials, que corresponen a 28 matèries diferents. 

(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:116-117) 

La clàusula en tot cas, doncs, s’empra per blindar competències 
que ja s’havien regulat amb normes d’un rang inferior: l’Estatut és 
una llei orgànica la modificació de la qual és molt més complexa 
que la de qualsevol altra llei, atès que pertany al bloc de 
constitucionalitat. Per tant, si s’hi consolidaven competències ja 
recollides a lleis d’un rang inferior, seria molt més complex 
eliminar-les en un futur. 

La STC 31/2010 fa referència explícita a la clàusula en qüestió, tot 
limitant-ne el sentit a “merament descriptiu” sempre que la 
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competència no l’obstaculitzi (en cas que sigui concurrent amb el 
govern central): 

Respecto a la expresión «en todo caso» al relacionar las submaterias a 
las que se extiende la competencia autonómica ya hemos tenido ocasión 
de declarar que debe entenderse en sentido meramente descriptivo o 
indicativo de que dichas submaterias forman parte de la competencia de 
la que se trate, pero sin que las competencias estatales, tanto si son 
concurrentes como si son compartidas con las de la Comunidad 
Autónoma, resulten obstaculizadas en su ejercicio por esa atribución 
estatutaria «en todo caso» (fundamentos jurídicos 59 y 64). 

(STC 31/2010:324) 

Lloveras interpreta que, en realitat, aquesta clàusula té un encaix 
plenament constitucional, perquè limita el dret autonòmic: 

La funció doncs del “en todo caso” no es pròpiament limitar la 
legislació civil de l’Estat en el cas de les CCAA amb dret civil propi, ja 
que en cap cas substitueix l’atribució inicial de competència exclusiva a 
l’Estat, sinó tot el contrari: té la funció de limitar el dret autonòmic –
cosa que es pot entendre literalment del text constitucional– però sense 
que sigui l’únic límit possible. 

(Lloveras 2007:10) 

Tanmateix, la STC 31/2010 l’interpreta de manera diferent i 
declara part d’aquest blindatge competencial inconstitucional, 
atesa la seva expressió limitativa de les bases de l’Estat: 

El nuevo Estatuto de Cataluña dedica a la asunción de competencias el 
extenso título IV, al que se ha achacado el mal llamado «blindaje» de las 
mismas, por la vía de la definición y la descripción de materias y 
submaterias. Los problemas se plantean en la definición de 
«competencias exclusivas», en la expresión reiterada «en todo caso», en 
la marginación o reducción de las bases de la legislación del Estado y en 
el término «participación» […]. 
La Sentencia de la mayoría afronta el problema con una interpretación 
conforme en el fallo, explícita y severa, del art. 110 para situar donde 
corresponde a las referidas expresiones de «competencias exclusivas» y 
«en todo caso», con la declaración de inconstitucionalidad de la 
expresión limitativa de las bases del Estado del art. 111 (con las 
correlativas declaraciones de inconstitucionalidad de las expresiones 
concordantes de los artículos 120.2 y 126.2) y con la interpretación 
conforme del término «participa» en el art. 174.3. 

(STC 31/2010:487) 

Aquesta doctrina del TC explica que, durant els processos de 
negociació del text estatutari a Barcelona i a Madrid, la freqüència 
absoluta de la clàusula en tot cas presentés aquesta evolució: 
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Gràfica 27. Freqüència relativa del SR en tot cas 

Veiem, doncs, que l’ús relatiu i específic d’aquest segment repetit 
decreix durant la tramitació parlamentària del nou EAC. 
Tot sembla una paraula funcional i banal del discurs general. Tot i 
aixgiques que ignorin paraules funcionals com totdeuen a la 
negociaci�����������������������������
���������������������������������í, 
el fet que, en ser una forma específica documentada sobretot a la 
clàusula en tot cas (pròpia del discurs normatiu en català) hagi 
estat objecte del nostre estudi, demostra que cal prendre en 
consideració tot el cabal lèxic del corpus, sense partir 
d’apriorismes243 ni normes lexicològiques que ignorin paraules 
funcionals com tot. 
 

                                                
243 Si hem identificat la forma tot com a especificat és perquè no hem partit d’una 
norma lexicològica basada en la dicotomia tradicional paraules plenes vs. 
paraules funcionals que s’aplica en molts estudis lexicològics com el nostre. 
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8.6.3.3. Adequació a la negociació política 
El tercer tipus d’esmena que hem observat en estudiar les formes 
especifiques de les versions consensuades en seu parlamentària són 
les que es deuen a la negociació política de l’EAC 2006. 

Alguns dels casos més representatius han estat el de les formes 
arbitratge, tributària, cedits o territorialitzables, entre altres. 
Durant el procés es canvia el lèxic per limitar-ne l’abast 
competencial (arbitratge), es regulen algunes matèries i 
competències que no constaven a les fases inicials de l’EAC 
(tributària) o s’introdueixen noves paraules per laminar-ne 
l’autogovern (cedits, ultrapassi o territorialitzables). 
Des del nostre punt de vista, aquesta tipologia és la que resulta més 
interessant de caracteritzar exhaustivament (motiu pel qual n’hem 
inclòs més casos que en la resta de categories), ja que acostuma a 
guiar-nos als aspectes més delicats de la negociació de l’EAC 
2006, com el reconeixement nacional de Catalunya, el blindatge 
competencial, la justícia i el finançament. 
En aquest capítol hem inclòs l’estudi de suportats, ultrapassi, 
mediació, financeres, tributària, tributs,  territorialitzables, 
col·labora, europeu, exclusiva, orgànica, normativa, singular i 
nacionals. 

suportats 
La forma suportats apareix en les versions de la Ponència (2) i del 
Parlament (5): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 2 5 0 

FR 0 0 0 0 1 1 0 

ESP      E+03  

Suportats presenta especificitat positiva (E+03) al segon text 
consensuat, mentre que la versió aprovada a les Corts no l’inclou. 

Aquesta forma figura a les concordances següents: 
El rendiment de tots els tributs estatals suportats a Catalunya. 
El major esforç fiscal eventualment dut a terme pels ciutadans de 
Catalunya, calculat a partir de la diferència entre els impostos 
suportats a Catalunya. 
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Es documenta als contextos els tributs estatals suportats a 
Catalunya o a els impostos suportats a Catalunya; totes les 
ocurrències de suportats se situen en els articles 202 i 215, és a dir, 
en el títol VI, del finançament de la Generalitat i de l’aportació 
catalana a les finances de l’Estat. Joan Ridao assegura que “el títol 
VI de l’Estatut (art. 201-221), complementat per les DA 3a, 4a, 7a 
a, 12a i per les DF 1a a 3a” (Ridao 2012:581) és el dedicat a la 
matèria del finançament. Segons Josep Sánchez Llibre, amb aquest 
nou EAC es volia que “es concretés un model ambiciós similar al 
del concert, quant a resultats” (2006:66). 
El finançament és, sens dubte, una de les matèries més polèmiques 
d’aquest procés de reforma, sobretot durant la negociació a les 
Corts; Joan Ridao s’hi refereix com el primer ensurt (Ridao 
2006:159): “la proposta d’Estatut sorgida del Parlament 
incorporava finalment un model de finançament entre la sobirania i 
el federalisme fiscal” (ibid. 159).  
L’EAC 2006, des de l’òptica de molts partits, havia d’actualitzar-
se i incorporar un nou model de finançament per a Catalunya: 

El desenvolupament de l’Estat Autonòmic ha anat evolucionant amb el 
temps a una velocitat més ràpida que el model d’organització dels 
recursos. Les Comunitats autònomes han anat assumint competències 
tant importants, especialment en termes de volum de despesa, com la 
sanitat o l’educació pública i molts altres serveis de l’Estat del 
benestar.[…] 
En canvi, l’adaptació del sistema de finançament a aquesta nova realitat 
competencial ha resultat insuficient, com a mínim en el terreny de 
l’autonomia financera, i millorable en termes de suficiència. 

(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:127) 

El govern de Zapatero va rebre el model de finançament que 
plantejava la proposta de reforma de l’EAC i el “va rebutjar de pla 
i, al cap d’unes setmanes donà a conèixer als representants dels 
partits catalans una contraproposta” (Ridao 2006:159) que va 
elaborar el socialista Pedro Solbes; contraproposta que, al seu torn, 
van rebutjar les forces polítiques catalanes a Madrid: 

La contraproposta-Solbes era, a més a més, inassumible com a punt de 
partida per a la negociació, perquè no es limitava, com hauria estat 
lògic, a introduir canvis al text de partida, l’Estatut aprovat pel 
Parlament, sinó que el substituïa integralment per un model 
completament diferent. La presentació, doncs, d’aquesta alternativa, 
constituïa una contradicció greu amb les promeses fetes reiteradament 
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pel president Zapatero, que havia dit que recolzaria l’Estatut que 
aprovés el Parlament de Catalunya. 

(Ridao 2006:160) 

Al final, s’acorda treballar sobre el text del Parlament, malgrat que 
pateix retallades significatives derivades de la negociació política. 
Es pacta un articulat final que segons Santos, Bonet, i Fuentes, 
aporta algunes millores següents quant a finançament: 

Mecanismes de solidaritat potents, transparents i equitatius 
Més autonomia tributària: cap a un poder tributari compartit 
Més capacitat per garantir la suficiència de recursos amb elements que 
també ens facin responsables 
Garantia de no discriminació entre territoris 
Protagonisme de l’Estatut com a norma determinant del sistema i reforç 
de la bilateralitat 
Millora de l’autonomia i la suficiència de les Hisendes Locals i reforç de 
les relacions financeres entre la Generalitat i el món local 

(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:134-141) 

Si reprenem l’anàlisi de la forma suportats, l’ús d’aquesta forma 
durant el procés de reforma és: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 198. AUTONOMIA I 
COMPETÈNCIES 
FINANCERES 
2. La Generalitat té la capacitat 
normativa i la responsabilitat 
fiscal sobre tots i cadascun dels 
impostos estatals suportats a 
Catalunya, així com la 
participació en els seus 
rendiments, sens perjudici de 
les competències que 
corresponen a les Corts 
Generals i a les institucions 
europees. Aquests impostos 
tenen la consideració de tributs 
cedits totalment o parcialment. 

ARTICLE 204. 
COMPETÈNCIES 
FINANCERES 
[…] 
4. Corresponen a la Generalitat 
la gestió, la recaptació, la 
liquidació i la inspecció de tots 
els tributsestatals suportats a 
Catalunya. 

ARTICLE 203. 
COMPETÈNCIES 
FINANCERES 
4. Corresponen a la Generalitat 
la gestió, la recaptació, la 
liquidació i la inspecció dels 
tributs estatals cedits totalment, 
i també aquestes funcions, en la 
mesura en què s’atribueixin, 
respecte als cedits parcialment, 
d’acord amb el que estableix 
l’article 204. 

ARTICLE 199. L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
L’Agència Tributària de 
Catalunya és la responsable de 
la gestió, la recaptació, la 
liquidació i la inspecció de la 
totalitat dels tributs propis i 
dels cedits. L’Estat i la 
Generalitat han d’establir els 
instruments de coordinació o 
consorciació que es considerin 
pertinents entre l’Agència 
Tributària de Catalunya i 

ARTICLE 205. L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
1. La gestió, la recaptació, la 
liquidació i la inspecció de tots 
els impostos suportats a 
Catalunya corresponen a 
l’Agència Tributària de 
Catalunya, llevat dels de 
naturalesa local. 

ARTICLE 204. L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 
1. La gestió, la recaptació, la 
liquidació i la inspecció de tots 
els tributs propis de la 
Generalitat de Catalunya, i 
també, per delegació de l’Estat, 
dels tributs estatals cedits 
totalment a la Generalitat, 
corresponen a l’Agència 
Tributària de Catalunya. 
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l’Administració tributària de 
l’Estat. 

En aquests articles s’utilitza sempre al mateix context. En la 
darrera fase de la tramitació, en el primer context se substitueix per 
cedits totalment i en el segon per una explicitació dels tributs 
cedits (tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, i 
també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits 
totalment a la Generalitat). 
Xavier Bernadí afirma a l’entrevista que aquesta paraula no és 
habitual en el llenguatge normatiu i que, durant la darrera fase, se 
substitueix per les clàusules reproduïdes, que acoten encara més les 
competències del nou EAC 2006. 
A més, cal tenir en compte el segment repetit instruments de 
coordinació, que estableix com a fórmules del règim de 
col·laboració “l’auxili, la coordinació i la cooperació” (Ridao 
2012:492-493). 
Per tant, l’esmena detectada mitjançant la forma suportats es deu a 
la negociació política de l’EAC 2006. 

ultrapassi 
La forma ultrapassi forma part del vocabulari exclusiu de l’Estatut 
aprovat a les Corts. Apareix tres vegades, motiu pel qual presenta 
especificitat positiva (E+03) en aquesta part: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 0 0 3 

FR 0 0 0 0 0 0 1 

ESP       E+03 

En totes les ocurrències, la forma ultrapassi té com a objecte 
directe el territori de Catalunya:  

La cobertura dels quals no ultrapassi el territori de Catalunya. 
En un àmbit que no ultrapassi el territori de Catalunya. 

En les versions anteriors el verb ultrapassar no apareix. A més, en 
molts casos (com als exemples que reproduïm a continuació), al 
context original no hi apareixia  (la referència era a Catalunya o en 
el territori de Catalunya): 
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001_PON 002_PC 003_CG 

DA 2 
c) Les facultats de gestió de les 
infraestructures de 
telecomunicacions situades a 
Catalunya, inclosa la gestió del 
domini públic radioelèctric. 

(no s’inclou aquesta 
submatèria) 

Article 140. Infraestructures del 
transport i de les 
comunicacions 
c) La resolució de conflictes 
entre operadors de radiodifusió 
que comparteixin múltiplexs la 
cobertura dels quals no 
ultrapassi el territori de 
Catalunya. 
d) La gestió del registre 
d’instal·ladors 
d’infraestructures comunes de 
telecomunicacions i del registre 
de gestors de múltiplexs l’àmbit 
dels quals no ultrapassi el 
territori de Catalunya. 

ARTICLE 152. PROMOCIÓ I 
DEFENSA DE LA 
COMPETÈNCIA 
2. Correspon a la Generalitat 
de Catalunya la competència 
compartida en matèria de 
defensa de la competència en 
l’exercici de les activitats 
econòmiques que es duguin a 
terme majoritàriament al 
territori de Catalunya. Aquesta 
competència, en tot cas, inclou: 

ARTICLE 154. PROMOCIÓ I 
DEFENSA DE LA 
COMPETÈNCIA 
2. Correspon a la Generalitat la 
competència compartida en 
matèria de defensa de la 
competència en l’exercici de les 
activitats econòmiques que 
alterin o puguin alterar la lliure 
competència del mercat al 
territori de Catalunya. Aquesta 
competència inclou en tot cas: 

Article 154. Promoció i defensa 
de la competència 
2. Correspon a la Generalitat la 
competència executiva en 
matèria de defensa de la 
competència en l’exercici de les 
activitats econòmiques que 
alterin o puguin alterar la lliure 
competència del mercat en un 
àmbit que no ultrapassi el 
territori de Catalunya. Aquesta 
competència inclou en tot cas: 

La resta de formes del verb ultrapassar244 presenten un 
comportament similar i es documenten únicament en el bloc 2 del 
corpus, en les versions que aprova el Parlament (3) i les Corts (6). 
En aquests casos, també s’empren en clàusules que en delimiten 
l’abast competencial: al territori de Catalunya.  

Es tracta, doncs, d’una clàusula que s’incorpora al text durant la 
darrera fase de la tramitació: la negociació del text estatutari a 
Madrid. Tot i que l’expressió al territori de Catalunya i àmbit que 
no ultrapassi el territori de Catalunya signifiquen el mateix, la 
segona formulació té un caràcter molt més limitador, ja que 
remarca el fet que no es poden ultrapassar els límits territorials ni 
competencials autonòmics.  

mediació 
La forma mediació només es troba documentada en el bloc 2 del 
corpus, així que forma part del vocabulari exclusiu de les versions 

                                                
244 Les altres formes documentades són ultrapassa (2) i ultrapassen (4). 
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consensuades. Al text de la Ponència (6), del Parlament (6) i de les 
Corts Generals (10) presenta especificitat positiva (E+03): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 6 6 10 

FR 0 0 0 0 2 1 2 

ESP       E+03 

 La forma mediació es troba a contextos com els següents: 
La Generalitat ha de promoure la mediació i l’arbitratge per a la 
resolució de conflictes. 
Garantir l’existència d’instruments de mediació i arbitratge en matèria 
de consum. 

En els tres articles següents s’observa com canvia la redacció de 
l’articulat, que acaba incorporant la forma mediació: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 146. ESPORT I 
LLEURE 
(no inclou aquesta submatèria) 

Article 134. Esport i lleure 
c) La regulació dels òrgans 
jurisdiccionals i arbitrals en 
matèria d’esport. 

Article 134. Esport i lleure 
b) L’ordenació dels òrgans de 
mediació en matèria d’esport. 

ARTICLE 137. TRANSPORTS 
(no inclou aquesta submatèria) 

ARTICLE 169. TRANSPORTS 
f) La regulació d’un sistema 
d’arbitratge en matèria de 
transports. 

Article 169. Transports 
e) La regulació d’un sistema de 
mediació en matèria de 
transports. 

ARTICLE 135. TREBALL I 
RELACIONS LABORALS 
m) La creació i regulació dels 
instruments de conciliació, 
mediació i arbitratge laborals. 

ARTICLE 170. TREBALL I 
RELACIONS LABORALS 
m) La creació i la regulació 
dels instruments de conciliació, 
mediació i arbitratge laborals. 

Article 170. Treball i relacions 
laborals 
k) Els instruments de 
conciliació, mediació i 
arbitratge laborals. 

En els exemples 1 i 2, mediació substitueix arbitratge. 
El Diccionari jurídic de l’IEC i la Societat Catalana d’Estudis 
Jurídics defineix aquests conceptes de la manera següent: 

mediació f. 
DRET CIVIL 
Mitjà per a la resolució de conflictes que es caracteritza per la 
intervenció d’una tercera part neutral i experta, la part mediadora, que 
ajuda les parts oposades a resoldre una determinada disputa. 
 
arbitratge  m. 
DRET MERCANTIL 



 

 402 

Procediment instituït per a resoldre conflictes mitjançant la intervenció 
d’una tercera persona independent, a qui correspon la resolució 
definitiva del litigi. 

Com es constata amb la lectura d’ambdues definicions, és palès el 
fet que la mediació suposa menys competències que l’arbitratge. 
En la versió final de l’EAC 2006 es produeix un canvi cabdal: en 
molts contextos se substitueix mediació per arbitratge. 
Les concordances de la forma arbitratge al corpus són: 

 
Imatge 17. Concordances de la forma arbitratge (Lexico3) 

Això, des d’un punt de vista jurídic es pot interpretar com la 
voluntat expressa de canviar la terminologia per acotar les 
competències de la Generalitat sobre aquesta matèria. 
En dret administratiu es contemplen vies alternatives a la via 
habitual –la justícia ordinària– per resoldre conflictes: l’arbitratge, 
la mediació i la conciliació. 

Quant a la mediació, el Diccionari jurídic diu que “consisteix en 
un procediment extrajudicial al qual s’acullen les parts en 
conflicte, de manera voluntària o bé a petició d’un òrgan judicial, 
per tal de trobar una solució acceptable per a ambdues”. 

Pel que fa a l’arbitratge, “la persona encarregada […] és l’àrbitre o 
l’àrbitra, o bé el tribunal arbitral, i ha de dictar un laude 
d’acceptació obligada per a les parts”. Des d’un punt de vista 
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jurídic, el laude que dicta l’àrbitre és jurídicament vinculant, com 
les sentències judicials. 
Per últim, quant a la conciliació, s’entén com “l’acció i efecte de 
conciliar o de conciliar-se”, és a dir, de “posar d’acord 
persuasivament {dues persones o més} sobre un punt en litigi”. 

En el cas de l’arbitratge hi ha un matís important: és jurídicament 
vinculant. Això, per tant, equival a una competència en matèria de 
Justícia, el poder de l’Estat menys descentralitzat. 
Com es veurà a la citació l’epígraf orgàniques d’aquest mateix 
apartat, Joan Ridao assegura que el poder judicial “únic i 
centralitzat és una manifestació del poder constituent, també únic” 
(2012:294-295).  
Aquest canvi terminològic es deu, doncs, a una esmena resultat de 
la negociació política del text. 

financeres 
Aquesta forma es troba documentada en totes les versions 
consensuades i en les bases elaborades per CiU i ERC és, per tant, 
vocabulari comú: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 2 1 0 0 16 9 9 

FR 1 1 0 0 4 2 2 

ESP     E+03   

Segons Coocs, l’adjectiu financeres apareix com a coocurrent 
d’institucions, conseqüències, competències i relacions. De les 16 
ocurrències de la versió de la Ponència, nou corresponen al 
segment repetit Comissió Mixta de Relacions Fiscals i Financeres 
Estat–Generalitat: 

La Comissió Mixta de Relacions Fiscals i Financeres Estat–Generalitat 
és l’òrgan bilateral de relació entre l’Administració de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya. 
Correspon a la Comissió Mixta de Relacions Fiscals i Financeres 
Estat–Generalitat. 

Aquest ens és característic de la primera versió consensuada. En la 
resta de textos, passa a anomenar-se Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat–Generalitat (15 ocurrències en la versió 
del Parlament i 14 en la de les Corts Generals). 
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Aquesta forma fa referència, doncs, a un dels punts bàsics que 
pretenia millorar l’EAC, el finançament (com ja s’ha avançat a 
l’apartat anterior). Gran part de l’arc parlamentari català 
considerava que el tracte fiscal que rebia Catalunya no era just: 

Catalunya, amb una renda per càpita superior a la mitjana de l’Estat, 
presentava, en el moment de la reforma estatutària del 2006, i com a 
conseqüència de l’aplicació dels successius models de finançament des 
del 1980, un saldo fiscal deficitari amb l’Estat (de prop del 10% del seu 
PIB), dada avalada per les balances fiscals publicades per l’Estat mateix 
segons diferents mètodes de càlcul. O el que és igual, les sortides 
d’impostos eren superior a les entrades en forma de despesa pública. 

(Ridao 2012:551) 

Joan Ridao assegura en el llibre Així es va fer l’Estatut que el nou 
text estatutari havia de crear un nou model de finançament:  

Precisament per això, la proposta d’Estatut sorgida del Parlament 
incorporava finalment un model de finançament a mig camí entre la 
sobirania i el federalisme fiscal. Permetia que Catalunya sortís del 
marasme generalitzador de la LOFCA; que la Generalitat gestionés, 
recaptés i liquidés tots els impostos; que tingués plena capacitat 
normativa sobre tots els tributs; que li fossin cedits tots els de titularitat 
estatal; i sobretot, permetia que l’Estat i la Generalitat acordessin 
bilateralment l’aportació catalana a la despesa general de l’Estat i la 
contribució en termes de solidaritat amb altres territoris menys 
desenvolupats. 

(Ridao 2006:159) 

Les referències a aquesta Comissió desapareixen de les versions 
negociades al Parlament i a les Corts Generals, perquè el 
substantiu relacions se substitueix per un altre més genèric com 
afers (per així poder regular més aspectes relacionats amb el 
finançament) i l’adjectiu financeres es reemplaça per econòmiques.  
Es tracta, doncs, d’una esmena derivada de la negociació política 
del nom de la comissió, que havia de garantir un diàleg bilateral 
per establir un nou model de finançament. 

tributària 
La forma tributària apareix en algunes bases estatutàries i en tots 
els textos consensuats. La trobem en les bases de CiU (3), d’ICV-
EUiA (4) i de PSC-CpC (2), i en els textos de la Ponència (12), del 
Parlament (21) i de les Corts (24): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 
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 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 3 0 4 2 12 21 24 

FR 2 0 6 7 3 5 6 

ESP E–02      E+03 

Tributària245 presenta especificitat positiva (E+03) en la versió 
final. 

S’empra, per exemple, en els contextos següents: 
El règim d’aplicació dels beneficis fiscals de les associacions que 
estableixi la normativa tributària. 
L’Agència Tributària de Catalunya s’ha de crear per llei del Parlament 
i disposa de plena capacitat i atribucions. 

A continuació, es comptabilitzen els contextos d’ús de tributària 
en les versions consensuades: 
Contextos 001_PON 002_PC 003_CG 
Agència Tributària de Catalunya 6 12 11 
Administració Tributària 3 4 5 
Gestió tributària  2 2 
Normativa tributària   2 
Actuació tributària 1 1 1 
Llei tributària 1 1 1 
Potestats tarifària i tributària  1 1 1 
Transcendència tributària   1 

Taula 54. Contextos d’ús de la forma tributària 

En la darrera versió es documenten per primer cop els segments 
normativa tributària i transcendència tributària. El primer 
sintagma apareix en una de les clàusules limitadores (com que 
estableixi la normativa tributària, que hem estudiat a l’apartat 
8.6.3.2 (establerts)); el segon context és les declaracions i la resta 
de documentació amb transcendència tributària. 

En general tots els sintagmes tenen una distribució d’ús similar al 
corpus, excepte el segment Agència Tributària de Catalunya, del 
qual se’n doblen les ocurrències en el text del Parlament respecte 
la versió de la Ponència. 

Precisament, com Barceló, i Vintró afirmen, l’EAC 2006 preveu la 
creació d’aquest ens (inexistent abans): 

                                                
245 Ens hi hem referit breument a l’epígraf suportats (apartat 8.6.3.3). 
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Una de les novetats més rellevants de l’Estatut del 2006 és la previsió de 
la creació de l’Agència Tributària de Catalunya. Malgrat que aquest 
organisme també és una peça organitzativa essencial per garantir 
l’autonomia financera, no és menys cert que ha de servir com a 
instrument de col·laboració i coordinació entre l’Estat i la Generalitat en 
matèria tributària. L’Estatut atribueix a l’Agència la gestió, la 
recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la 
Generalitat i, també, per delegació de l’Estat establerta per l’Estatut 
mateix, dels tributs cedits totalment. 

(Barceló, i Vintró 2011:598) 

L’EAC 2006 defineix competencialment aquest òrgan així:  
Article 204. L’Agència Tributària de Catalunya 
1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs 
propis de la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, 
dels tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, corresponen a 
l’Agència Tributària de Catalunya. 
2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres 
impostos de l’Estat recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració 
tributària de l’Estat, sens perjudici de la delegació que la Generalitat en 
pugui rebre ni de la col·laboració que es pugui establir especialment 
quan ho exigeixi la naturalesa del tribut. 
Per a desplegar el que determina el paràgraf anterior, s’ha de constituir, 
en el termini de dos anys, un consorci, o un ens equivalent, amb 
participació paritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i 
de l’Agència Tributària de Catalunya. El Consorci es pot transformar en 
l’Administració tributària a Catalunya. 
3. Les dues administracions tributàries han d’establir els mecanismes 
necessaris per a permetre la presentació i la recepció a les oficines 
respectives de les declaracions i la resta de documentació amb 
transcendència tributària que hagin de produir efectes davant l’altra 
administració, amb vista a facilitar el compliment de les obligacions 
tributàries dels contribuents. 
La Generalitat participa, en la forma que es determini, en els ens o 
organismes tributaris de l’Estat responsables de la gestió, la recaptació, 
la liquidació i la inspecció dels tributs estatals cedits parcialment. 
4. L’Agència Tributària de Catalunya s’ha de crear per llei del 
Parlament i disposa de plena capacitat i atribucions per a l’organització i 
l’exercici de les funcions a què fa referència l’apartat 1. 
5. L’Agència Tributària de Catalunya pot exercir per delegació dels 
municipis les funcions de gestió tributària amb relació als tributs locals. 

(PC 2013:133-134) 

Quant a la resta d’adjectius de la família lèxica de tributària, s’hi  
han documentat tributari (12), tributàries (3) i tributaris (8): 
Contextos 001_PON 002_PC 003_CG 
Ingressos tributaris 2 2 2 
Administracions tributàries   1 
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Àmbit tributari 1 1 1 
Ens o organismes tributaris de l’Estat   1 
Obligacions tributàries   1 
Relacions d’ordre tributari i financer  1 1 
Sistema tributari local 1 1 1 

Taula 55. Contextos d’ús de la forma tribuaris 

En la darrera versió consensuada, les formes d’aquest grup 
apareixen en contextos com ens o organismes tributaris de l’estat i 
obligacions tributàries. 
Incrementen, doncs, les al·lusions a la part financera i tributària de 
l’Estatut. Mentre que els textos negociats a Catalunya detallen els 
aspectes tributaris que afavoreixen i garanteixen l’autogovern en 
aquesta matèria, en la darrera versió s’observa com apareixen 
al·lusions a aspectes tributaris estatals. 

Santos, Bonet, i Fuentes afirmen que, quant al finançament, durant 
la reforma de l’EAC 2006 es debat “com organitzem i distribuïm 
els recursos entre les administracions públiques perquè cadascuna 
d’elles pugui fer la seva feina amb total garantia” (2006:120). 

La reforma estatutària, d’acord amb aquests autors, havia de 
suposar un salt qualitatiu important respecte el model de 
finançament vigent fins aleshores: 

L’Estatut i el seu finançament no només demanen més recursos, sinó 
que sobretot proposen anar més enllà del model actual, perquè avui 
demanar més no és suficient. 

(ibid. 2006:126-127) 

Tanmateix, és un dels punts que més costa de negociar: 
Aquest fou un dels punts principals de conflicte entre els partits que 
donaven suport al govern d’esquerres i CiU, i és el punt que es va salvar 
a darrera hora al Parlament, amb un acord Maragall-Mas, i a Madrid 
amb el pacte Zapatero-Mas. 

(Bosch 2013:26) 

Segons Pere Gendrau, se’n comencen a negociar els detalls durant 
el mes de desembre de 2005: 

La segona quinzena de desembre començava marcada per les 
negociacions dels partits catalans amb el PSOE sobre el nou 
finançament, la part econòmica de l’Estatut. Sempre he pensat que les 
relacions financeres entre Catalunya i Espanya han estat la clau de volta 
de la reforma estatutària. És el punt en què els partits s’han estirat més 
els cabells. Els socialistes havien deixat clar que la proposta que venia 
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del Parlament no podia tirar endavant en els mateixos termes en què 
estava redactada perquè es donava una capacitat de maniobra excessiva 
a la Generalitat. 

(Gendrau 2007:55) 

Els acords finals s’assoleixen, però, en el pacte Mas-Zapatero: 
Els acords que ens va explicar en Mas eren pràcticament iguals que els 
que el dijous havien pactat en Duran i en Rubalcaba, llevat d’allò de la 
nació i d’un increment en la participació en els impostos especials, ja 
previst, i la creació de l’Agència Tributària de Catalunya entre les 
administracions estatal i catalana. 

(Sánchez Llibre 2006:116) 

Les negociacions, a càrrec de CiU (Artur Mas), són quasi secretes: 
El protagonista del dia era Artur Mas. El president de CiU també va 
parlar del finançament. Va dir que s’havia de negociar en secret, sense 
fer soroll. Era la tàctica de la federació. Els convergents ho justificaven 
assegurant que no es podia negociar conjuntament perquè hi havia 
contradiccions entre els partits catalans i, per tant, no es podia 
aconseguir una unitat d’acció. Els republicans s’havien queixat molt que 
CiU havia rebaixat els plantejaments que s’haurien pogut tirar endavant 
amb una entesa entre els partits catalans per tal d’erigir-se com el partit 
clau de la reforma. Amb els dies aniria veient que les coses no són de 
color blanc o negre. 

(Gendrau 2007:56) 

Aquest pacte es llegeix des de dues òptiques ben diferents. D’una 
banda, Francesc Homs246 asegura que els avenços fets en aquesta 
matèria són trascendentals per a l’autogovern català: 

Encara resulta més rellevant la previsió estatutària que permet que 
aquesta agència, juntament amb la de l’Estat, constitueixin un consorci 
tributari de caràcter paritari Estat-Generalitat, que pot esdevenir l’única 
administració tributària a Catalunya. És obvi que no es pot parlar de 
sobirania plena en aquest terreny a favor de la Generalitat de Catalunya, 
però no és menys cert que aquesta fita representa un pas molt decisiu en 
aquesta direcció, possibilitant el trencament del monopoli que 
representa fins ara l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT). 

(Homs 2008:166-167) 

De l’altra banda, es considera que el pacte assolit és insuficient, ja 
que dies despres d’haver-lo acordat, es rebaixen les expectatives: 

                                                
246 Gràcies a l’entrevista amb el conseller de la Presidència, Francesc Homs, hem 
tingut accés als documents de treball confidencial per negociar, entre altres, el 
model de finançament de l’EAC 2006. Aquests documents inèdits mai abans 
s’havien fet públics. 
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El secretari d’Estat d’Hisenda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 
encara fou més explícit i declarà que la proposta de finançament Mas-
ZP no implicava cap canvi de model ni aportava més diners a 
Catalunya. 

(Ridao 2006:172) 

Així doncs, s’observa que la variació quant a l’ús de la forma 
tributària i la resta de paraules d’aquest paradigma es deu a la 
negociació política estatutària del nou model de finançament. 

territorialitzables 
La forma territorialitzables forma part del vocabulari exclusiu 
d’aquesta darrera versió, ja que només està documentat (tres 
vegades) en el text que aproven les Corts Generals: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 0 0 3 

FR 0 0 0 0 0 0 1 

ESP       E+03 

Territorialitzables es documenta en contextos com els que 
presentem a continuació: 

Correspon a la Generalitat, en les matèries de competència exclusiva, 
l’especificació dels objectius als quals es destinen les subvencions 
estatals i comunitàries europees territorialitzables, i també la regulació 
de les condicions d’atorgament i la gestió, incloent-hi la tramitació i la 
concessió (art. 114) 
Correspon a la Generalitat, en les matèries de competència executiva, 
la gestió de les subvencions estatals i comunitàries europees 
territorialitzables, incloent-hi la tramitació i la concessió (art. 114) 

En totes les concordances, es documenta en el mateix context que 
acabem de veure, és a dir, en les subvencions estatals i 
comunitàries europees territorialitzables. Les formes apareixen en 
un sol article: el número 114, sobre l’activitat de foment. 
En el corpus també es documenta la forma en singular, una sola 
vegada, en el context següent del mateix article: 

La determinació del caràcter no territorialitzable de les subvencions 
estatals i comunitàries europees. Així mateix, participa en els termes 
que fixi l’Estat, en la gestió i tramitació d’aquestes subvencions. (art. 
114) 

Sobre aquest ús, els serveis jurídics i lingüístics del Parlament 
suggereixen les millores següents: 
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Convé modificar la redacció d’aquest apartat, per tal com el text regula 
literalment la participació de la Generalitat en la gestió i la tramitació de 
“les subvencions estatals i comunitàries europees”, siguin quines siguin, 
i en canvi, tal com es desprèn del que estableixen els apartats 2, 3 i 4, es 
tracta només de les que tinguin atribuït caràcter no territorialitzable. 

(SJSLPC 2006:24) 

A continuació, presentem les diferents versions de l’article 114 a 
les tres versions consensuades: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 110. ACTIVITAT DE 
FOMENT 
1. En les matèries de la seva 
competència, correspon a la 
Generalitat l’exercici de 
l’activitat de foment. Amb 
aquesta finalitat, d’acord amb 
el que disposin les lleis del 
Parlament, la Generalitat pot 
atorgar subvencions amb càrrec 
a fons propis, precisant-ne els 
objectius, regulant-ne les 
condicions d’atorgament i 
gestionant-ne la tramitació i la 
concessió. 
2. En les matèries de 
competència exclusiva de la 
Generalitat, correspon a 
aquesta l’especificació dels 
objectius als quals es destinen 
les subvencions estatals i 
comunitàries europees, i també 
la regulació de les condicions 
d’atorgament i la gestió, 
incloent-hi la tramitació i la 
concessió. Els fons estatals 
s’han de consignar com a 
ingressos propis de les finances 
de la Generalitat. 
3. En les matèries de 
competència compartida de la 
Generalitat, correspon a 
aquesta precisar normativament 
els objectius als quals es 
destinen les subvencions 
estatals i comunitàries 
europees, i també completar la 
regulació de les condicions 
d’atorgament i tota la gestió, 
incloent-hi la tramitació i la 
concessió. 
4. En les matèries de 
competència executiva de la 
Generalitat, correspon a 
aquesta la gestió de les 
subvencions estatals i 

ARTICLE 114. ACTIVITAT DE 
FOMENT 
1. Correspon a la Generalitat, 
en les matèries de la seva 
competència, l’exercici de 
l’activitat de foment. Amb 
aquesta finalitat, d’acord amb 
el que disposen les lleis del 
Parlament, la Generalitat pot 
atorgar subvencions amb càrrec 
a fons propis, precisant-ne els 
objectius, regulant-ne les 
condicions d’atorgament i 
gestionant-ne la tramitació i la 
concessió. 
2. Correspon a la Generalitat, 
en les matèries de competència 
exclusiva, l’especificació dels 
objectius als quals es destinen 
les subvencions estatals i 
comunitàries europees, i també 
la regulació de les condicions 
d’atorgament i la gestió, 
incloent-hi la tramitació i la 
concessió. Els fons estatals 
s’han de consignar com a 
ingressos propis de les finances 
de la Generalitat. 
3. Correspon a la Generalitat, 
en les matèries de competència 
compartida, precisar 
normativament els objectius als 
quals es destinen les 
subvencions estatals i 
comunitàries europees, i també 
completar la regulació de les 
condicions d’atorgament i tota 
la gestió, incloent-hi la 
tramitació i la concessió. 
4. Correspon a la Generalitat, 
en les matèries de competència 
executiva, la gestió de les 
subvencions estatals i 
comunitàries europees, 
incloent-hi la tramitació i la 
concessió. 

Article 114. Activitat de foment 
1. Correspon a la Generalitat, 
en les matèries de la seva 
competència, l’exercici de 
l’activitat de foment. Amb 
aquesta finalitat, la Generalitat 
pot atorgar subvencions amb 
càrrec a fons propis. 
2. Correspon a la Generalitat, 
en les matèries de competència 
exclusiva, l’especificació dels 
objectius als quals es destinen 
les subvencions estatals i 
comunitàries europees 
territorialitzables, i també la 
regulació de les condicions 
d’atorgament i la gestió, 
incloent-hi la tramitació i la 
concessió. 
3. Correspon a la Generalitat, 
en les matèries de competència 
compartida, precisar 
normativament els objectius als 
quals es destinen les 
subvencions estatals i 
comunitàries europees 
territorialitzables, i també 
completar la regulació de les 
condicions d’atorgament i tota 
la gestió, incloent-hi la 
tramitació i la concessió. 
4. Correspon a la Generalitat, 
en les matèries de competència 
executiva, la gestió de les 
subvencions estatals i 
comunitàries europees 
territorialitzables, incloent-hi la 
tramitació i la concessió. 
5. La Generalitat participa en 
la determinació del caràcter no 
territorialitzable de les 
subvencions estatals i 
comunitàries europees. Així 
mateix, participa, en els termes 
que fixi l’Estat, en la gestió i la 
tramitació d’aquestes 
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001_PON 002_PC 003_CG 

comunitàries europees, 
incloent-hi la tramitació i la 
concessió. 

subvencions. 

Aquest article disposa les competències exclusives, executives i 
compartides de la Generalitat quant a activitat de foment. 

Si es llegeixen les diferents versions de l’article, l’adjectiu 
territorialitzable apareix en la darrera fase per delimitar l’abast de 
subvencions estatals i comunitàries europees. 
Segons l’entrevista feta a Xavier Bernadí, la presència d’aquest 
adjectiu es deu a un problema tradicional relacionat amb el 
federalisme i l’estat de les autonomies: el poder de despesa247 de 
l’Estat. 
A la jurisdicció espanyola, la STC 13/1992 recopila la doctrina 
sobre el poder de despesa de l’Estat i les CA en funció del tipus de 
competència (exclusiva, compartida i executiva)248. Segons aquesta 
sentència, a Espanya l’Estat pot assignar els seus recursos a 
qualsevol finalitat lícita i, en cas que regulin una competència 
autonòmica exclusiva o compartida amb l’Estat, aquest no pot 
imposar a les CA condicionaments quant a la despesa: 

En el sistema español de distribución territorial del poder, el Estado 
puede asignar sus recursos a cualquier finalidad lícita, y la definición de 
esta finalidad en la Ley de Presupuestos condiciona necesariamente la 
libertad de acción de aquellas instancias que hayan de utilizar esos 
recursos. Cuando tal materia o sector corresponden en uno u otro grado 
a las Comunidades Autónomas, las medidas que hayan de adoptarse 
para conseguir la finalidad a la que se destinan los recursos deberán 
respetar el orden constitucional y estatutario de las competencias, sin 
imponer a la autonomía política de las Comunidades Autónomas otros 
condicionamientos que aquellos que resultan de la definición del fin o 
del uso que el Estado pueda hacer de otras competencias propias, 
genéricas o específicas. 

(STC 13/1992:14) 

Aquesta sentència estableix, doncs, l’autonomia financera de 
despesa de les CA perquè desenvolupin els seus propis objectius 
polítics, administratius, socials o econòmics: 

                                                
247 Els experts s’hi refereixen habitualment amb la forma anglesa spending power. 
248 En parlarem detalladament a l’epígraf exclusiva (de l’apartat 8.6.3.3). 
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Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera (de 
gasto) en la medida en que puedan elegir y realizar sus propios objetivos 
políticos, administrativos, sociales o económicos con independencia de 
cuáles hayan sido las fuentes de los ingresos que nutren sus 
presupuestos. De otro modo, si por el origen de los fondos se pudiera 
condicionar el destino que se haya de dar a los mismos, se privaría a las 
Comunidades Autónomas de una potestad decisoria fundamental, sin la 
que no cabe hablar de autonomía. 

(ibid. 14) 

L’Estat, en aquest context, no té un poder de despesa pública 
desvinculat del poder competencial: 

El Estado, mediante el ejercicio del poder legislativo presupuestario, no 
dispone de un poder general para subvenciones (gasto público) 
entendido como poder libre o desvinculado del poder competencial. El 
poder de gasto o subvencional es siempre un poder instrumental que se 
ejerce «dentro», y no «al margen», del orden de competencias y de los 
límites que la Constitución establece y entre ellos el del respeto a la 
autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas que 
reconocen y garantizan los arts. 2, 137 y 156 C.E. 

(ibid. 13) 

Atesa la doctrina, doncs, el TC conclou que els fons que es destinin 
a subvencions gestionades per les CA s’han de territorialitzar: 

Lo que importa es que los fondos destinados a subvenciones que deban 
gestionar las Comunidades Autónomas se «territorialicen», es decir, se 
transfieran efectivamente a éstas de modo que puedan disponer 
prontamente de los mismos, sin más condicionamientos que los que 
deriven del ejercicio de las competencias estatales sobre la materia. 

(ibid. 16) 

Aquest canvi s’explica per adaptar el text a la tècnica legislativa i 
delimitar les competències, quant a subvencions, a només aquelles 
territorialitzables. Resulta pertinent afirmar que no existeixen lleis 
que determinin quines competències són territorialitzables i quines 
no; per tant, aquest adjectiu delimita les competències estatutàries 
a les subvencions estatals i comunitàries europees.  
D’aquesta manera, doncs, es limita l’abast competencial del nou 
EAC 2006.  

col·labora 
La forma col·labora es troba documentada només en el bloc 2 del 
corpus, en les versions de la Ponència (2), del Parlament (3) i de 
les Corts (6): 
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 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 2 3 6 

FR 0 0 0 0 1 1 1 

ESP       E+03 

Aquest verb presenta especificitat positiva (E+03) en el text final i 
apareix en contextos com els següents: 

La Generalitat col·labora amb l’Estat en l’establiment del calendari de 
fires internacionals. (art. 121) 
La Generalitat col·labora en els òrgans d’àmbit estatal que tenen 
atribuïdes funcions en matèria d’entitats religioses. (art. 161) 

Si s’analitzen conjuntament amb les altres formes relacionades 
col·laborar249, s’observa que aquest grup de formes és específic 
positiu de la versió final: 

 
Gràfica 28. Índex d’especificitats del grup col·laborar (Lexico3) 

L’ús de les formes verbals apareix quasi sempre en contextos com 
els citats; és a dir, en clàusules que disposen que la Generalitat ha 
de col·laborar amb l’Estat o amb institucions estatals: 

001_PON 002_PC 003_CG 

                                                
249 Hem estudiat les altres formes d’aquesta família lexica documentades al 
corpus: col·laborar (17), col·laboren (7) i col·laboració (151). 
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ARTICLE 156. RELACIONS 
AMB LES ENTITATS 
RELIGIOSES 
3. La Generalitat participa en 
els òrgans d’àmbit estatal que 
tinguin atribuïdes funcions en 
matèria d’ entitats religioses. 

ARTICLE 161. RELACIONS 
AMB LES ENTITATS 
RELIGIOSES 
3. La Generalitat participa en 
els òrgans d’àmbit estatal que 
tenen atribuïdes funcions en 
matèria d’ entitats religioses. 

ARTICLE 161. RELACIONS 
AMB LES ENTITATS 
RELIGIOSES 
3 . La Generalitat col·labora en 
els òrgans d’àmbit estatal que 
tenen atribuïdes funcions en 
matèria d’entitats religioses. 

ARTICLE 169. INSTRUMENTS 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LA GENERALITAT I L’ESTAT 
2. La Generalitat també pot 
col·laborar amb l’Estat 
mitjançant òrgans i 
procediments multilaterals en 
els àmbits i els assumptes 
d’interès comú. 

ARTICLE 175. INSTRUMENTS 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LA GENERALITAT I L’ESTAT 
2. La Generalitat també pot 
col·laborar amb l’Estat per 
mitjà d’òrgans i procediments 
multilaterals en els àmbits i els 
afers d’interès comú. 

ARTICLE 175. INSTRUMENTS 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LA GENERALITAT I L’ESTAT 
2. La Generalitat també 
col·labora amb l’Estat per mitjà 
dels òrgans i els procediments 
multilaterals en els àmbits i els 
afers d’interès comú. 

ARTICLE 185. ACCIONS 
DAVANT EL TRIBUNAL DE 
JUSTÍCIA 
2. El govern de la Generalitat 
pot instar el govern de l’Estat i 
el Comitè de les Regions a 
iniciar accions davant el 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea en defensa dels 
legítims interessos i 
competències de la Generalitat. 
La Generalitat dirigeix la 
defensa jurídica de les seves 
posicions en el procediment. 

ARTICLE 191. ACCIONS 
DAVANT EL TRIBUNAL DE 
JUSTÍCIA 
2. El govern de la Generalitat 
pot instar el govern de l’Estat i 
el Comitè de les Regions a 
iniciar accions davant el 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea en defensa dels 
legítims interessos i 
competències de la Generalitat. 
La Generalitat dirigeix la 
defensa jurídica de les seves 
posicions en el procediment. 

ARTICLE 191. ACCIONS 
DAVANT EL TRIBUNAL DE 
JUSTÍCIA 
2. El govern de la Generalitat 
pot instar el govern de l’Estat a 
iniciar accions davant el 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea en defensa dels 
legítims interessos i 
competències de la Generalitat. 
La Generalitat col·labora en la 
defensa jurídica . 

L’ús d’aquesta forma incrementa, doncs, per l’adequació del text 
estatutari a la tècnica legislativa i, com s’ha constatat amb altres 
clàusules delimitadores similars (com en els termes que estableix, 
entre altres), serveix per limitar l’autogovern de l’EAC 2006. 
Aquesta rebaixa competencial s’observa notablement en el redactat 
dels articles 161 i 191. Respectivament, el verb col·labora  –amb 
un sentit genèric poc precís– reemplaça altres verbs més precisos i 
amb més abast competencial, com participa o dirigeix. 

europeu 
La forma europeu integra el vocabulari compartit del corpus. 
Apareix en la base de CiU (3), d’ERC (9), d’ICV-EUiA (5) i de 
PSC-CpC (5), i en les versions de la Ponència  (11), del Parlament 
(9) i de les Corts Generals (4): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 3 9 5 5 11 9 4 

FR 2 8 8 17 3 2 1 
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 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

ESP  E+04 E+03 E+04   E–03 

En el darrer text, europeu presenta especificitat negativa (E–04) i 
es troba documentada en contextos com els següents: 

Els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les 
llibertats i els drets que reconeixen aquest Estatut […] el Conveni 
europeu per a la protecció dels drets humans. (art. 4) 
La Generalitat participa en entitats i organismes d’àmbit estatal, 
europeu i internacional que tinguin per objecte el desenvolupament de 
l’esport. (art. 134) 

Aquesta forma es documenta en els sintagmes següents: 
Context 001_PON 002_PC 003_CG 
D’àmbit estatal, europeu i internacional 2 2 2 
Conveni europeu 1 1 1 
Parlament europeu 3 3 1 
D’àmbit europeu i internacional 1 1  
D’àmbit estatal i europeu 1 1  
Dret europeu 3   
L’àmbit espanyol i l’europeu  1  
 11 9 4 

Taula 56. Contextos d’ús de la forma europeu 

Els canvis més significatius es produeixen durant la darrera fase, ja 
que desapareix la majoria de referències als afers europeus. En les 
primeres versions es preveuen competències d’àmbit estatal i 
europeu o d’àmbit europeu i internacional, que deixen de ser-ho 
en les versions posteriors. 
Quant a la resta de formes del grup europeu (Europa (14), europea 
(177), europees (43) i europeus (27)), aquesta familia léxica és 
específica negativa de les versions consensuades: 
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Gràfica 29. Índex d’especificitat del grup de formes europeu+ 

Com s’observa a la gràfica anterior, el bloc 2 presenta especificitat 
negativa quant a l’ús d’aquesta família léxica; durant la darrera 
fase decreixen les referències a les qüestions europees. 

Aquesta disminució en alguns casos s’explica pel fet que, quan es 
negocia el text final, s’adapta a la tècnica legislativa o perquè 
s’eliminen algunes competències d’àmbit europeu, com les 
següents: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 187. 
CIRCUMSCRIPCIÓ 
ELECTORAL PER AL 
PARLAMENT EUROPEU 
El territori de Catalunya és una 
circumscripció per a les 
eleccions al Parlament 
Europeu. La llei orgànica 
electoral ha de concretar 
aquesta determinació. 

ARTICLE 193. 
CIRCUMSCRIPCIÓ 
ELECTORAL PER AL 
PARLAMENT EUROPEU 
Per tal que el territori de 
Catalunya, tot sol o juntament 
amb els territoris d’altres 
comunitats autònomes veïnes, 
sigui una circumscripció per a 
les eleccions al Parlament 
Europeu, la llei orgànica 
electoral ha de concretar 
aquesta determinació. 

(no està inclosa a l’articulat) 

Entre la primera i la segona versió hi ha algunes modificacions250. 
Tanmateix, en la darrera versió s’elimina aquest article, que el 

                                                
250 Es fan via esmena, per mitjà de la núm. 587 bis (del GP ICV-EUiA). 
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Consell Consultiu havia declarat inconstitucional però que, tot i 
així, es podia incloure a l’EAC: 

La regulació de les eleccions al Parlament Europeu és una matèria 
reservada al legislador estatal, com ja va afirmar el Tribunal 
Constitucional en la seva Sentència 28/1991, de 14 de febrer. 
Certament, l’opció per una circumscripció estatal no és l’única 
constitucionalment possible i, probablement, n’hi hauria d’altres més 
adequades a la naturalesa del nostre Estat compost. Això no obstant, no 
hi pot haver cap dubte sobre la necessitat que aquesta decisió sigui 
continguda en una regulació comuna, ja que només així es podria 
determinar l’àmbit de les diferents circumscripcions i els escons que 
s’atribueixen a cadascuna d’aquestes, tenint en compte a més que el 
nombre total de representants al Parlament Europeu no és una qüestió 
que pugui ser decidida per l’Estat espanyol. 
[…] 
Consegüentment, i per les mateixes raons, l’article 187 és 
inconstitucional. 
No obstant això, res no impedeix que l’Estatut incorpori aquesta 
regulació com un mandat dirigit als poders públics autonòmics, amb una 
redacció igual o similar a la que proposem: «La Generalitat instarà, 
mitjançant els instruments previstos a l’article 87.2 CE, la reforma de la 
Llei orgànica 5/1985, de règim electoral general, a fi que el territori de 
Catalunya, tot sol o juntament amb els territoris d’altres comunitats 
autònomes veïnes, sigui una circumscripció per a les eleccions al 
Parlament Europeu.» 

(BOPC 2005:52) 

Si s’analitza la distribució de la forma circumscripció al corpus, 
s’observa que la forma es reparteix de la manera següent: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 1 3 1 0 2 2 0 

FR 1 3 2 0 1 0 0 

ESP  E+03      

Josep Sánchez Llibre assegura que aquesta competència no s’arriba 
a incorporar a la versió final: 

Aquell mateix dia es votà el Preàmbul i van quedar pendents quatre 
desacords que finalment no figuren a l’Estatut: les seleccions catalanes, 
la circumscripció electoral europea, aeroports i prestacions d’atur. 

(Sánchez Llibre 2006:144) 

Així doncs, els diputats catalans l’aproven al Parlament incloent-hi 
aquest aspecte, però s’elimina durant la negociació del text a 
Madrid. Per tant, en alguns casos l’ús per sota del llindar esperat 
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estadísticament es deu a l’adaptació de l’EAC a la tècnica 
normativa i en d’altres a la negociació política del text. 
Arribats en aquest punt, resulta interessant contrastar l’ús dels 
paradigmes català+, espanyol+ i europeu+ com ja vam fer a 
Morales (2008) en el nostre corpus: 

 
Gràfica 30. Contrast entre l’ús dels grups de formes  

català+, espanyol+ i europeu+ (Lexico3) 

Aquí s’observa com, pel que fa a les bases estatutàries: 
• totes –excepte la d’ICV-EUiA– presenten especificitat negativa 

quant a l’ús del grup català+; 
• totes –excepte la que elabora CiU– presenten especificitat 

positiva quant a l’ús del grup europa+; 
• la de PSC-CPC i molt notablement la d’ERC presenten un ús 

específic positiu del grup espanya+. 
Quant a les versions consensuades del bloc 2, s’observa que: 

• la versió de la Ponència presenta un ús específic negatiu 
dels grups espanya+ i europa+; 

• la versió del Parlament de Catalunya presenta un ús 
específic negatiu quant als tres grups analitzats; 

• la versió final de les Corts Generals presenta un ús 
específic negatiu del grup europa+ i, més marcadament, 
del grup de formes català+. 

exclusiva 
La forma exclusiva apareix documentada en tots els textos del 
corpus, amb l’excepció de la base elaborada per ICV-EUiA. 
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En el bloc 2 de documents, la distribució de les ocurrències és la 
següent: 88 en el text de la Ponència, 91 en el del Parlament i 77 en 
el de les Corts. Presenta especificitat positiva (E+03) només en el 
text de la Ponència: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 37 2 0 1 88 91 77 

FR 19 2 0 3 22 21 19 

ESP  E–07  E–03 E+03   

Dues concordances d’aquesta forma en el corpus són: 
La Generalitat té competència exclusiva per a establir el règim jurídic 
del seu patrimoni i per a realitzar totes les actuacions d’administració, 
conservació i defensa. 
Correspon en exclusiva al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
la unificació de la interpretació del dret de Catalunya. 

La forma exclusiva, en el text que presenta la Ponència, apareix 
documentada en els quatre contextos següents: 
Contextos FA 
Competència exclusiva 84 
Correspon en exclusiva 2 
La seva exclusiva responsabilitat 1 
Finalitat exclusiva 1 

Taula 57. Contextos d’exclusiva 

En aquesta part, s’empra sobretot en el SR competència exclusiva 
(primer exemple). 

Si s’observa la forma competència, aquesta integra el vocabulari 
compartir, ja que es documenta (com passa amb el plural 
competències) en tots els textos del corpus: 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 86 18 5 7 216 226 203 

FR 43 17 8 24 54 51 51 

ESP  E–08 E–08 E–02 E+03   

Entre altres, la forma apareix en concordances com: 
Correspon a la Generalitat la competència legislativa sobre el personal 
no judicial al servei de l’Administració de justícia. 
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En tot allò no previst en els paràgrafs anteriors, la Generalitat té 
competència compartida dins dels principis que estableixi la legislació 
bàsica estatal. 

Arribats en aquest punt, volem observar el comportament d’altres 
formes relacionades amb l’establiment competencial. Així doncs, 
s’observa el grup de formes251 relacionades amb aquest àmbit. 

L’anàlisi d’especificitats resultant de l’estudi que integra en un 
mateix grup totes aquestes formes és el següent: 

 
Gràfica 31. Estudi del grup de formes competència+ 

Les bases en què aquestes formes, bàsiques per referir els àmbits 
competencials del nou EAC, tenen especificitat negativa són les 
d’ERC (E–10) i d’ICV-EUiA (E–04), mentre que són específiques 
positives (E+02) del text de la Ponència. 

Això es justifica pel fet que aquesta primera proposta consensuada 
“incrementava les competències i donava nou vigor al repartiment 
competencial entre l’Estat i la Generalitat a partir d’una redacció 
més detallada de fins a seixanta competències” (Ridao 2006:119). 

Si tornem a l’adjectiu inicial i se n’estudia l’ús del plural 
(exclusives), s’observa el mateix comportament: apareix només 
com a especificador en el sintagma competències exclusives. Quant 

                                                
251 El grup de formes analitzat està integrat per competència (761), competències 
(386), competencial (20), competencials (10), competent (31) i competents (10). 
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a l’índex d’especificitat d’aquests dos SR junts (competència 
exclusiva i competències exclusives), la gràfica resultant és: 

 
Gràfica 32. Índex d’especificitat del grup de formes competència exclusiva+ 

Són, per tant, característics en positiu dels textos de la Ponència i 
del Parlament. En la versió de les Corts no presenta especificitat: 
s’hi documenta el nombre de vegades esperades estadísticament. 

Abans de continuar, tanmateix, volem definir el concepte de 
competència, clau en tot el procés de reforma de l’EAC. Segons 
Barceló, i Vintró, cal definir-la com “el conjunt de funcions que 
l’ordenament jurídic atribueix a un subjecte públic en una 
determinada materia” (2011:468). També es concep aquesta noció 
com “la titularitat d’una funció pública o d’una potestat sobre una 
matèria determinada” (Ridao 2012:355). 
L’especificitat del sintagma competència exclusiva ens permet 
assenyalar que aquest era un dels eixos centrals d’aquesta reforma: 

Des del primer moment en què es plantejà la necessitat de reformar 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, les competències van 
aparèixer com un dels principals aspectes a millorar per aprofundir en 
l’autogovern de Catalunya. 

(Santos, Bonet, i  Fuentes 2006:83) 
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Aquest és un dels punts fonamentals per endegar aquesta reforma. 
Com Antoni Bayona assegura, l’Estatut dóna autogovern a 
Catalunya segons els preceptes de la CE:  

Els estatuts són els que donen contingut real al principi dispositiu en 
matèria autonòmica en el qual es basa la Constitució, de manera que, 
sense l’Estatut no hi ha autonomia, ni tampoc una definició a priori de la 
seva dimensió concreta. 

(RCDP 2010:67) 

A més, resulta un dels aspectos més controvertits i difícils: 
Aquestes i d’altres dificultats expliquen que en la redacció i la 
negociació d’aquest capítol del nou Estatut es dediquessin tantes i tantes 
hores a acordar-ne el text, un text que sense deixar de ser ambiciós, 
comptés amb el rigor necessari en tota norma i més encara d’una norma 
institucional bàsica com l’Estatut d’Autonomia. 

(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:112) 

Quant al procés de redacció sobre el capítol competencial, els 
diputats socialistes Santos, Bonet, i Fuentes, asseguren que: 

El capítol dedicat a les competències del nou Estatut ha estat qualificat 
de feixuc, rígid, prolix i ferragós, d’Estatut de tecnòcrates o de 
funcionaris, però cal no oblidar que estem davant d’unes pervisions que 
han de permetre determinar els àmbits d’actuació dels poders públics en 
les properes dècades i que necessàriament el rigor ha d’estar present en 
un text com aquest.  

(ibid. 2006:115) 

Segons Joan Ridao, el text de la Ponència recollia un repertori de 
competències exclusives molt ampli (fet que explica que la forma 
exclusiva presenti especificitat positiva en aquesta part del corpus): 

Incrementava les competències i donava nou vigor al repartiment 
competencial entre l’Estat i la Generalitat a partir d’una redacció  més 
detallada de fins a seixanta competències (immigració, habitatge, 
educació, cultura, administracions públiques i règim local, polítiques de 
gènere, comerç, etc.), la majoria d’elles exclusives, evitant la 
intervenció de l’Estat en aquelles matèries en què no disposava de títol 
per fer-ho, com demostrava l’experiència dels darrers anys, en què 
l’acció dels governs espanyols havia acabat per anorrear les nostres 
competències. En això consistia el blindatge de les competències, i no 
en paraules més o menys inflamades o retòriques. Aquesta tècnica, a 
més, anava acompanyada de la reforma simultània de set lleis 
orgàniques estatals i de la petició de fins a dotze traspassos de 
competències de l’Estat per la via de l’article 150.2 de la Constitució, en 
àmbits com la gestió dels ports, els aeroports, els referèndums, les 
telecomunicions, la gestió de l’espai radioelèctric o el control de 
fronteres. 
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(Ridao 2006:119) 

Tal com Barceló, i Vintró (2011:468) i Ridao (2012:354) 
asseguren, la Constitució no incorpora la noció de competència, 
sinó la de matèria: 

En qualsevol estat políticament descentralitzat, els òrgans estatals i 
subestatals participen en l’exercici de la potestat legislativa. Aquesta 
participació s’acostuma a instrumentar a través d’un sistema de 
repartiment de «competències» que mira d’exhaurir i abraçar tot 
l’espectre de la legislació. Per contra, la Constitució espanyola no 
incorpora el concepte de «competència» i conté una referència al 
concepte de «matèria». 

(Ridao 2012:354) 

Ridao (2012:357) i Barceló, i Vintró (2011:479) asseveren que  
que la tècnica legislativa de redacció de l’EAC 2006 és diferent de 
l’aplicada per a l’EAC 1979: 

Una definició general de les tipologies competencials, que distingeix 
entre competències exclusives, compartides i executives; la incorporació 
d’una sèrie de criteris i principis sobre aspectes diversos tendents, tots 
ells, a preservar el nivell competencial de la Generalitat en àmbits que, 
tot i ser competència de l’Estat, incideixen en els interessos que té 
encomanats o que es troben estretament vinculats a les competències 
autonòmiques, i una regulació molt extensa i detallada del règim 
competencial de cada matèria, que determina fins i tot la llista de 
submatèries que, en tot cas, s’inclouen en una determinada matèria. 

(Barceló, i Vintró 2011:47)) 

Precisament per aquest motiu, l’EAC 2006 resulta innovador, 
perquè implementa una metodologia per a la distribució i el 
blindatge competencial i, per tant, és una manera d’assolir més 
autogovern a través de la reforma estatutària: 

El llarg procés d’elaboració de l’Estatut ha permès, ja en la fase de 
tramitació al Parlament de Catalunya i també a les Corts Generals, 
corregir els excessos procedents d’algunes d’aquelles propostes, deguts 
també en part a l’ús d’una metodologia per a la distribució de les 
competències que, precisament pel seu caràcter innovador, ha comportat 
alguns riscos, tot i evidenciar-se com una eina plena d’oportunitats. 

(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:93) 

S’interpretava la reforma de l’EAC 2006 com una oportunitat 
única per, d’una banda, “garantir l’àmbit de les competències de la 
Generalitat, i de l’altra, adaptar-ne el text als nous reptes sorgits en 
les dues darreres dècades i mitja” (ibid. 2006:92). 

Jaume Bosch assegura que l’objectiu era, en realitat, més ambiciós:  
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Evitar la intromissió de l’Estat que laminava de forma constant les 
competències de Catalunya incorporant a l’Estatut, que cal no oblidar 
que té el caràcter de Llei orgànica de l’Estat, la definició dels conceptes 
de competència exclusiva, compartida i executiva, i una descripció 
exhaustiva per evitar que l’Estat, com havia passat fins aleshores, 
aprofités la indefinició, l’ambigüitat o l’aparició de factors socials nous 
amb posterioritat al 1979 per apropiar-se d’àmbits d’actuació que havien 
de correspondre a la Generalitat. També el Tribunal Constitucional 
acabaria desactivant aquest mecanisme. 

(Bosch 2013:26) 

Segons Homs, l’EAC 2006 estableix categories competencials: 
Estableix un nou sistema de distribució competencial no només a partir 
de l’assignació de noves competències i funcions a la Generalitat de 
Catalunya que fins ara exercia l’Estat, sinó també perquè ho fa a partir 
d’un nou mecanisme per llegir el significat i l’abast de les diferents 
categories competencials: exclusives, compartides i executives 

(Homs 2008:144) 
Així doncs, l’EAC 2006 estableix tres252 tipus de competències253 
diferents:  
• competències exclusives; 
• competències compartides; 
• competències executives. 
Atesa la centralitat d’aquest aspecte en el procés de reforma que 
estem analitzant, considerem oportú presentar la definició que  
cada versió estatutària estableix per a cada categoria competencial: 

001_PON 002_PC 003_CG 

                                                
252 Segons afirma Homs, basant-se en informes de l’IEA, cal identificar un quart 
tipus de competències, però situades en un altre camp: “En un terreny diferent, el 
nou Estatut estableix i concreta diverses competències de participació en 
l’exercici de les competències estatals. I tal i com afirma l’IEA: «Juntament als 
tres tipus de competència que s’acaben d’esmentar (exclusives, compartides i 
executives) en la reforma estatutària s’estableix un nou i rellevant tipus de 
competència: la de participació en l’exercici de les competències estatals». 
Aquesta competència es conté en diversos articles del títol V dedicat a les 
relacions entre la Generalitat i l’Estat […] i, sobretot, aquesta competència de 
participació es plasma en el títol IV, dedicat a les competències de la Generalitat, 
que, com s’exposa amb detall més endavant, preveu la participació en l’exercici 
de competències que a l’Estat puguin correspondre en matèria, entre d’altres, 
d’aigües, caixes d’estalvi, fires […] i turisme.” (Homs 2008:151). 
253 Per identificar les noves competències de l’EAC, consulteu IEA (2006). 
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ARTICLE 105. 
COMPETÈNCIES 
EXCLUSIVES 
En l’àmbit de les seves 
competències exclusives, 
correspon a la Generalitat de 
manera íntegra la potestat 
legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció 
executiva. En l’exercici 
d’aquestes competències, la 
Generalitat pot establir 
polítiques pròpies. 
 

ARTICLE 110. 
COMPETÈNCIES 
EXCLUSIVES 
1. Corresponen a la 
Generalitat, en l’àmbit de les 
seves competències exclusives, 
de manera íntegra i excloent, 
amb l’únic límit que el de 
respectar les condicions 
bàsiques a què es refereix 
l’article 149.1.1 de la 
Constitució, la potestat 
legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció 
executiva. Correspon únicament 
a la Generalitat l’exercici 
d’aquestes potestats i funcions, 
mitjançant les quals pot establir 
polítiques pròpies. 
2. El dret català, en matèria de 
les competències exclusives de 
la Generalitat, és el dret 
aplicable al seu territori amb 
preferència sobre qualsevol 
altre. 

ARTICLE 110. 
COMPETÈNCIES 
EXCLUSIVES 
1. Corresponen a la 
Generalitat, en l’àmbit de les 
seves competències exclusives, 
de manera íntegra, la potestat 
legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció 
executiva. Correspon únicament 
a la Generalitat l’exercici 
d’aquestes potestats i funcions, 
mitjançant les quals pot establir 
polítiques pròpies. 
2. El dret català, en matèria de 
les competències exclusives de 
la Generalitat, és el dret 
aplicable en el seu territori amb 
preferència sobre qualsevol 
altre. 

ARTICLE 106. 
COMPETÈNCIES 
COMPARTIDES 
En les matèries que l’Estatut 
atribueix a la Generalitat de 
forma compartida amb l’Estat, 
correspon a la Generalitat la 
potestat legislativa i la 
integritat de la potestat 
reglamentària i de la funció 
executiva, llevat dels casos que 
estableixen expressament la 
Constitució i aquest Estatut. En 
l’exercici d’aquestes 
competències, la Generalitat 
pot establir polítiques pròpies 
en el marc dels principis, els 
objectius o els estàndards 
mínims fixats per l’Estat en 
normes amb rang de llei. El 
Parlament ha de concretar 
mitjançant una llei l’efectivitat 
normativa i el desplegament 
d’aquestes disposicions estatals. 

ARTICLE 111. 
COMPETÈNCIES 
COMPARTIDES 
En les matèries que l’Estatut 
atribueix a la Generalitat de 
forma compartida amb l’Estat, 
corresponen a la Generalitat la 
potestat legislativa i la 
integritat de la potestat 
reglamentària i de la funció 
executiva, en el marc dels 
principis, els objectius o els 
estàndards mínims que fixi 
l’Estat en normes amb rang de 
llei, llevat dels casos que 
estableixen expressament la 
Constitució i aquest Estatut. En 
l’exercici d’aquestes 
competències, la Generalitat 
pot establir polítiques pròpies. 
El Parlament ha de concretar 
per mitjà d’una llei l’efectivitat 
normativa i el desplegament 
d’aquestes disposicions estatals. 
 

ARTICLE 111. 
COMPETÈNCIES 
COMPARTIDES 
En les matèries que l’Estatut 
atribueix a la Generalitat de 
forma compartida amb l’Estat, 
corresponen a la Generalitat la 
potestat legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció 
executiva, en el marc de les 
bases que fixi l’Estat com a 
principis o mínim comú 
normatiu en normes amb rang 
de llei, excepte en els supòsits 
que es determinin d’acord 
amb la Constitució i amb aquest 
Estatut. En exercici d’aquestes 
competències, la 
Generalitat pot establir 
polítiques pròpies. El 
Parlament ha de desplegar i 
concretar per 
mitjà d’una llei les dites 
disposicions bàsiques. 
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ARTICLE 107. 
COMPETÈNCIES 
EXECUTIVES 
En les matèries en què l’Estatut 
atribueix a la Generalitat la 
funció executiva, correspon a 
aquesta la potestat 
reglamentària, que comprèn 
l’aprovació de reglaments de 
desplegament i l’execució de la 
normativa de l’Estat dictada 
per a establir l’ordenació 
general de la matèria, i també 
la integritat de la funció 
executiva, que en tot cas inclou 
la potestat d’organització de la 
seva pròpia administració, les 
activitats de planificació i 
programació, les facultats 
d’intervenció administrativa, 
l’activitat registral, les potestats 
inspectores i sancionadores, 
l’execució de les subvencions i 
totes les altres funcions i 
activitats que l’ordenament 
atribueix a l’Administració 
pública. 

ARTICLE 112. 
COMPETÈNCIES 
EXECUTIVES 
Correspon a la Generalitat, en 
les matèries en què aquest 
Estatut li atribueix la funció 
executiva, la potestat 
reglamentària, que comprèn 
l’aprovació de reglaments de 
desplegament i l’execució de la 
normativa de l’Estat dictada 
per a establir l’ordenació 
general de la matèria, i també 
la integritat de la funció 
executiva, que en tot cas inclou 
la potestat d’organització de la 
seva pròpia administració, les 
activitats de planificació i 
programació, les facultats 
d’intervenció administrativa, 
l’activitat registral, les potestats 
inspectores i sancionadores, 
l’execució de les subvencions i 
totes les altres funcions i 
activitats que l’ordenament 
atribueix a l’Administració 
pública. 

ARTICLE 112. 
COMPETÈNCIES 
EXECUTIVES 
Correspon a la Generalitat, en 
l’àmbit de les seves 
competències executives, la 
potestat reglamentària, que 
comprèn l’aprovació de 
disposicions per a l’execució de 
la normativa de l’Estat, i també 
la funció executiva, que en tot 
cas inclou la potestat 
d’organització de la seva 
pròpia administració i, en 
general, totes les funcions i 
activitats que l’ordenament 
atribueix a l’Administració 
pública. 

Només fent-hi una lectura en diagonal, s’observa que les 
definicions que més modificacions han patit durant la tramitació 
són la primera (competències exclusives) i la tercera (competències 
executives). 

En primer lloc, la definició de competències exclusives és la que 
pateix un canvi més significatiu. Entre la primera i la segona versió 
s’afegeix l’incís i excloent, amb l’únic límit que el de respectar les 
condicions bàsiques a què es refereix l’article 149.1.1 de la 
Constitució. Aquesta clàusula limita l’abast competencial: 

La utilització d’aquesta tècnica s’ha d’analitzar cas per cas per 
determinar si és conforme amb la Constitució, ja que cal examinar si la 
part que declara com a competència exclusiva queda o no integrada en 
el nucli material que la Constitució manté com a competència bàsica 
estatal. 

(BOPC 2005b:30) 

Es tracta d’un canvi motivat per l’adaptació del text a la tècnica 
legislativa. Tanmateix, aquest fragment desapareix durant la 
tramitació del text a les Corts, així que en aquest segon moment, 
desapareix per la negociació política del text. 
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A més, l’EAC 2006 s’adapta als criteris de la tècnica legislativa, i 
també als de redacció i estil del llibre d’estil del Parlament, ja que 
s’inicia l’article amb la clàusula Correspon(en) a la Generalitat: 

Segons el tipus d’oració, també es considera ordre neutre: 
[marc] + verb + complements + subjecte 
Correspon a la Generalitat l’establiment dels límits per a assolir els 
objectius de l’estabilitat pressupostària. 

(SAL 2014:31) 

Entre la definició del text de la Ponència i la del Parlament, 
s’inclou l’article 2, que remet al dret que cal aplicar en desplegar la 
normativa: 

2. El dret català, en matèria de les competències exclusives de la 
Generalitat, és el dret aplicable al seu territori amb preferència sobre 
qualsevol altre. 

Quant a la resta de modificacions, només cal assenyalar que, a més 
de l’eliminació de l’incís esmentat, s’hi fa una esmena lingüística: 
se substitueix al seu territori per en el seu territori. 
En segon lloc, pel que fa a la definició de competències 
compartides, es produeixen només dues esmenes de tipus 
lingüístic: fixats per l’Estat se substitueix per que fixi l’Estat i 
mitjançant una llei se substitueix per per mitjà d’una llei. 
Entre la versió del Parlament i la de les Corts, per tant, a causa de 
la negociació política i per adaptar-se a la tècnica normativa, 
desapareix el mot integritat del sintagma la integritat de la potestat 
reglamentària, s’elimina l’incís de les bases que fixi l’Estat, i se 
substitueix el verb estableixen per determinin. A més, es 
produeixen alguns altres canvis lingüístics (com, per exemple, 
convertir en desplegar la nominalització desplegament, i substituir 
llevat de per excepte en). 
En tercer lloc, pel que fa a la definició de les competències 
executives, entre la versió de la Ponència i la del Parlament, només 
varia el fet que al començament de l’article s’inclou la clàusula en 
les matèries en què aquest Estatut li atribueix.  
Entre la versió del Parlament i la versió aprovada a les Corts i 
referendada pel poble de Catalunya, l’extensa clàusula que 
especifica les activitats de planificació i programació, les facultats 
d’intervenció administrativa, l’activitat registral, les potestats 
inspectores i sancionadores, l’execució de les subvencions i totes 
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les altres funcions i activitats que l’ordenament atribueix a 
l’Administració pública, es redueix a totes les funcions i 
activitatsque l’ordenament atribueix a l’Administració pública. 
Aquest és un canvi que es pot interpretar com a lingüístic o com a 
polític. Les altres modificacions observades són lingüístiques: se 
substitueixen matèries per àmbits i reglaments per disposicions. 
A posteriori, quan es fa pública la STC 31/2010, un grup d’experts 
afirma que el TC estableix una interpretació constitucional de 
l’article 112 (competències exclusives) que limita molt les 
aspiracions de l’EAC pactat: 

En tot cas, de la interpretació efectuada de l’article 112 es pot concloure 
que l’objectiu que es va proposar l’Estatut serà quasi impossible 
d’assolir sense una intervenció del legislador estatal. En canvi, entenem 
que, en les matèries en què no es pugui justificar l’aplicació 
d’excepcions com les esmentades més amunt, no hi ha cap impediment 
per emprar les vies constitucionalment previstes per a l’ampliació 
extraestatutària de competències a favor de la Generalitat, de manera 
que es pugui atribuir a aquesta allò que pretenia reconèixer-li l’Estatut: 
la possibilitat de dictar normes reglamentàries, de desplegament, de 
segon nivell o de caràcter complementari a les dictades per l’Estat i 
plenament respectuoses amb aquestes. En aquest sentit, es podria 
utilitzar tant l’article 150.1 com l’article 150.2 CE. 
[…] 
Tanmateix, potser seria més factible emparar aquesta operació en 
l’article 150.2 i optar per una llei orgànica de transferència de la potestat 
reglamentària de segon nivell o de caràcter complementari a la de 
l’Estat (entenem que seria més procedent la transferència que no pas la 
delegació, per tal d’acostar-se al màxim a allò que es volia assumir amb 
l’Estatut i no ha estat possible). 

(RAP 2010:40) 

Els segments repetits competències exclusives, competències 
executives i competències compartides són, per tant, formes 
cabdals d’aquest procés de reforma. Si n’analitzem l’especificitat, 
obtenim la gràfica següent: 
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Gràfica 33. Índex d’especificitat dels grups de formes 
quant a competències existents a l’EAC 2006 (Lexico3) 

Llur grau d’especificitat evidencia que en els diferents subcorpus, a 
la majoria de bases dels GP aquests SR apareixen menys vegades 
de les esperades estadísticament. 

Competència/es exclusiva/es només presenta un índex 
d’especificitat zero (0) en el text de PSC-CpC; en la resta, hi 
presenta especificitat negativa (E–07 a la de CiU, E–04 a la d’ERC 
i E–03 a la d’ICV-EUiA). Pel que fa a competència/es 
compartida/es, el sintagma presenta un índex d’especificitat zero 
(0) en el text de CiU, mentre que aquest índex és negatiu en el 
d’EAC (E–07), d’ICV-EUiA (E–06) i de PSC-CpC (E–03). Quant 
a la presència de competència/es executiva/es, aquests SR tenen un 
índex d’especificitat zero (0) en la resta de bases estatutàries, a 
excepció del text d’ERC (especificitat negativa: E–04). 

Així doncs, podem concloure que: 

• la majoria de grups, excepte ERC, fa referència a les 
competències executives que ha de regular l’EAC 2006; 

• la majoria de grups, excepte PSC-CpC, fa referència menys 
vegades de les esperades a les competències compartides; 
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• la majoria de grups, excepte CiU, fan referència menys 
vegades de les esperades estadísticament a les competències 
exclusives que ha de regular el nou EAC. 

En el bloc 2 del corpus, la tendència que s’observa quant a l’ús 
dels sintagmes competència/es exclusiva/es és que s’empren més 
vegades de les que s’espera estadísticament en les versions de la 
Ponència (E+03 i E+03, respectivament) i en el text aprovat a la 
Ciutadella (E+03 i E+02, respectivament), mentre que en el text 
final el sintagma en qüestió forma part del vocabulari de base 
(especificitat zero). L’evolució de competència/es compartida/es 
és molt similar; l’únic que varia és que l’índex és E+02 a la versió 
del Parlament. Per últim, pel que fa a l’aparició de competència/es 
executiva/es, és palès el fet que aquest SR apareix les vegades 
esperades estadísticament en els tres textos del bloc 2. 
Així doncs, podem concloure que: 

• a mesura que avança la tramitació, cada cop es fa menys 
referència a les competències compartides del nou EAC 2006; 

• a mesura que avança la reforma, cada cop es fa menys 
referència a les competències exclusives del nou EAC; 

• durant totes les etapes del procés de reforma estatutària es fa el 
mateix grau de referència –segons els llindars estadístics 
analitzats– a les competències executives de l’EAC 2006. 

Amb aquestes dades lingüístiques es comprova, doncs, que durant 
el procés de reforma del nou EAC l’esperit innovador per obtenir 
més autogovern decreix progressivament, ja que aquesta 
consolidació i ampliació competencial havia de comportar també 
un millor finançament254 estatal: 

Tanmateix, totes les millores competencials aconseguides amb el nou 
Estatut, que han de permetre l’establiment de polítiques pròpies en 
molts més àmbits, no tindrien cap mena d’efectivitat pràctica i farien 
inútil l’aplicació dels criteris d’eficiència i de proximitat que haurien 
guiat la reforma de l’Estatut en aquest àmbit, sense un finançament que 
tingui en compte les noves característiques del sistema de distribució de 
competències. En definitiva, sense un finançament adequat, les noves 
competències esdevenen paper mullat. 

                                                
254 Per a més informació sobre finançament, consulteu l’epígraf tributs (apartat 
8.6.3.3). 
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(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:11) 

La STC 31/2010, segons Ridao, limita l’autogovern a què aspirava 
l’EAC 2006 per via del blindatge competencial. L’autor, a més, 
assegura que el TC, que forma part del Poder judicial –Poder de 
l’Estat independent, doncs, del Poder executiu i legislatiu–, 
interpreta el text des de l’òptica del legislador: 

La sentència fa notar que si els estatuts, com és el cas, entren en la 
determinació de l’abast funcional i material de la delimitació 
competencial, aquesta regulació té en tot cas un valor merament 
descriptiu. Això, no cal dir, desvirtua i limita tota operativitat a les 
previsions de l’Estatut en matèria competencial, al mateix temps que 
sembla evident que el Tribunal Constitucional una vegada més s’arroga 
la condició de ser una extensió del poder constituent. 

(Ridao 2012:354) 

Així mateix, aquest autor assegura que la sentència posa de relleu 
el fet que l’atribució de competències no tingui valor jurídic: 

La STC 31/2010 establí que els estatuts d’autonomia compleixen la 
funció constitucional d’«assignació» de competències a les CA, però no 
poden definir el contingut funcional de les tipologies competencials. 
Poden «relacionar-se sense definir» les potestats, facultats i funcions 
que integren l’abast funcional de les competències, amb un valor 
merament descriptiu d’una realitat normativa que li és indisponible. Dit 
d’una altra manera, l’atribució de competències a la Generalitat que 
conté l’Estatut no té valor jurídic ni un contingut precís; és una simple 
enumeració descriptiva i subordinada a la doctrina del Tribunal 
Constitucional (FJ 57). 

(ibid. 358) 

Hem d’assenyalar, per tant, que els canvis observats en aquest 
apartat es deuen a la negociació política de l’EAC 2006. 

tributs 
La forma tributs integra el vocabulari compartit del corpus, ja que 
es troba documentada en les bases estatutàries i en els textos 
consensuats. La trobem en les bases de CiU (2), d’ERC (2), d’ICV-
EUiA (3) i de PSC-CpC (1), i en els textos de la Ponència (14), del 
Parlament (15) i de les Corts (29): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 2 2 3 1 14 15 29 

FR 1 2 5 3 4 3 7 

ESP E–03      E+04 
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La majoria d’ocurrències es concentra en els textos del bloc 2. De 
fet, el text de les Corts acumula tantes ocurrències com, 
conjuntament, els de la Ponència i del Parlament. Això explica que 
tributs presenti especificitat positiva en la darrera versió (E+04). 
Les formes específiques cedits (E+03) i tributària (E+03) de la 
versió de les Corts s’expliquen pels mateixos motius.  
Alguns dels contextos en què es documenta són els següents: 

La recaptació de tota mena de tributs i gravàmens relacionats amb la 
utilització de la infraestructura i del servei que presta. 

Els rendiments dels seus impostos, taxes, contribucions especials i altres 
tributs propis. 

Com hem esmentat abans quant a la forma suportats (apartat 
8.6.3.3), el finançament és un dels eixos centrals i més polèmics 
d’aquesta reforma estatutària. 
D’acord amb la versió final, la Generalitat s’ha de finançar així: 

Els recursos de la Generalitat són constituïts per: a) els rendiments dels 
seus impostos, taxes, contribucions especials i altres tributs propis; b) el 
rendiment de tots els tributs estatals cedits, d’acord amb el que disposa 
l’article 201 de l’Estatut; c) els recàrrecs sobre els tributs estatals; d) els 
ingressos procedents del Fons de compensació interterritorial i d’altres 
assignacions establertes per la Constitució, si escau; e) altres 
transferències i assignacions amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat; f) els ingressos per la percepció dels seus preus públics; g) els 
rendiments del patrimoni de la Generalitat; h) els ingressos de dret 
privat; i) el producte d’emissió de deute i de les operacions de crèdit; j) 
els ingressos procedents de multes i sancions en l’àmbit de les seves 
competències; k) els recursos procedents de la Unió Europea i de 
programes comunitaris; l) qualsevol altre recurs que pugui establir-se en 
virtut del que disposen l’Estatut i la Constitució. 

(Ridao 2012:585-586) 

És clau, doncs, que la norma estableixi clarament quins són els 
ingressos que provenen dels punts a), b), c) i l). Els tributs que 
recull aquest nou EAC 2006 es classifiquen en dos tipus: 

Aquests tributs tenen consideració de: a) cedits totalment, respecte dels 
quals correspon a la Generalitat la totalitat del rendiment i la capacitat 
normativa, i b) cedits parcialment, que són aquells respecte als quals 
corresponen a la Generalitat una part dels rendiments i, si escau, la 
capacitat normativa. 

(Ridao 2012:586) 

Per aquest motiu, les concordances documentades han estat: 
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Contextos 001_PON 002_PC 003_CG 
Tributs 4 3 5 
Tributs propis 3 3 4 
Tributs estatals cedits parcialment   3 
Tributs estatals cedits totalment   3 
Tributs cedits  2 2 
Tributs estatals 1 1 2 
Tributs estatals cedits   2 
Tributs locals 1 2 2 
Tributs cedits parcialment   1 
Tributs cedits totalment   1 
Tributs de titularitat estatal   1 
Tributs sobre els quals la generalitat tingui competències  1 1 
Tributs estatals cedits a Catalunya   1 
Tributs i gravàmens 1 1 1 
Tributs cedits totalment o parcialment 2   
Tributs en què la generalitat tingui competències 1   
Tributs estatals suportats a Catalunya  2  
Tributs propis i cedits 1   

Taula 58. Contextos d’ús de tributs 

Hi ha redactats del text de la Ponència que desapareixen durant la 
primera fase, com tributs cedits totalment o parcialment o tributs 
propis i cedits, ja que en les versions posteriors s’especifica quins 
són cedits (totalment i parcialment, com ja s’ha comentat a l’apartat 
8.6.2.1) i quins són propis. 
Així mateix, cal observar el segment tributs en què la Generalitat 
tingui competències, que s’esmena en les versions posteriors per 
adequar-lo als criteris lingüístics dels SAL (tributs sobre els quals 
la Generalitat tingui competències).  
Quant al text del Parlament, l’única referència exclusiva és tributs 
estatals suportats a Catalunya, que ja hem analitzat en aquest 
mateix apartat.  

Quant a la versió que aproven les Corts Generals, s’observa com 
sorgeixen noves maneres de referir-s’hi. Així doncs, segments 
repetits com tributs cedits parcialment, tributs cedits totalment, 
tributs de titularitat estatal, tributs estatals cedits a Catalunya, 
tributs estatals cedits, tributs estatals cedits parcialment i tributs 
estatals cedits totalment són exclusius d’aquesta versió final. 

En les versions de la Ponència i del Parlament, doncs, s’empren 
formules més obertes, fins i tot voluntàriament més ambigües per 
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establir un autogovern més ampli, mentre que al text final 
s’explicita com i quins han de ser aquests tributs. 
Quant a la resta de formes, comunes als tres redactats, 
n’augmenten les referències en la darrera versió. Aquesta mateixa 
tendència s’observa en analitzar el grup de formes255 de tribut: 

 
Gràfica 34. Índex d’especificitats del grup de formes tribut+ (Lexico3) 

Per tant, el grup de formes relatiu als tributs és característic positiu 
de la darrera versió de l’EAC i negatiu a la base de CiU. 
Els canvis que es produeixen durant la darrera versió quant a l’ús 
de la forma estudiada es deuen a la negociació política del text: 
l’increment d’aquestes formes es deu a la voluntat de donar 
consistència normativa al text i, alhora, d’explicitar al màxim les 
competències tributàries (i llur tipologia, si cedida, compartida o 
estatal) que ha de tenir la Generalitat. 
Aquest és un bon exemple de la tècnica innovadora que s’aplica en 
redactar l’Estatut, ja que integra l’extensa i detallada regulació del 
règim competencial estatutari: 

Aquest títol és, juntament amb el del finançament (títol VI), el nucli 
fonamental del text estatutari, a partir d’una regulació molt innovadora 

                                                
255 Les formes documentades al corpus són tribut (1), tributació (1), tributari 
(12), tributària (66), tributàries (3), tributaris (8) i tributs (66). 
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en què s’utilitzen tres tipus de tècniques: en primer lloc, una definició 
general de les tipologies competencials (capítol I); en segon lloc, la 
incorporació d’una sèrie de criteris i principis sobre aspectes diversos, 
[…] però tendents tots ells a preservar el nivell competencial de la 
Generalitat (art. 113-115), i finalment, una regulació molt extensa i 
detallada del règim competencial de cada matèria o, més exactament, de 
les diverses submatèries que integren cadascuna de les matèries generals 
(art. 116-173). 

(Ridao 2012:368) 
orgànica 
La forma orgànica es troba documentada en algunes bases 
estatutàries i en tots els textos consensuats. La trobem en les bases 
de CiU (4), d’ERC (1) i d’ICV-EUiA (1), i en els textos de la 
Ponència (19), del Parlament (26) i de les Corts (30): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 4 1 1 0 19 26 30 

FR 2 1 2 0 5 6 7 

ESP E–03 E–03     E+03 

Orgànica, doncs, és especificitat positiva de la versió de les Corts 
(E+03).  

En el corpus també s’han documentat les formes orgànic (9), 
orgànicament (4) i orgàniques (8), però l’única que presenta 
especificitat (positiva o negativa) en alguna de les versions 
consensuades és orgànica, per això no analitzem la resta. 

Es documenta en contextos com els següents: 
El Consell de Garanties Estatutàries té autonomia orgànica, funcional i 
pressupostària. 
D’acord amb el que estableixi la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional. 

Hem detectat l’adjectiu orgànica en els sintagmes següents: 
Contextos 001_PON 002_PC 003_CG 
Llei orgànica del Poder Judicial 6 6 18 
Per mitjà d’una llei orgànica  4 3 
Llei orgànica a què fa referència   2 
Llei orgànica 4/1979 1 2 2 
Llei orgànica corresponent 1 2 2 
Autonomia orgànica  1 1 1 
Llei orgànica   1 
Llei orgànica del Tribunal Constitucional 2 2 1 
La llei orgànica electoral 1 1  
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Legislació orgànica corresponent 2 2  
Llei orgànica 2/1979  1  
Llei orgànica 2/1980  1  
Llei orgànica 2/1986  1  
Llei orgànica 5/1985  1  
Llei orgànica 6/1997 1 2  
Mitjançant una llei orgànica 4   
 19 26 30 

Taula 59. Contextos d’ús d’orgànica 

El segment repetit llei orgànica, segons la taula anterior, és 
característic de la versió que s’aprova a Madrid, tal com es 
demostra en l’anàlisi d’especificitats d’aquest SR: 

 
Gràfica 35. Índex d’especificitats del SR llei orgànica (Lexico3) 

En la versió que aproven les Corts, desapareixen les remissions a la 
llei orgànica electoral, a la legislació orgànica corresponent i a 
les lleis orgàniques 2/1979 (del Tribunal Constitucional), 2/1980 
(sobre regulació de les distintes modalitats de referèndum), 2/1986 
(de forces i cossos de seguretat), 5/1985 (de règim electoral 
general) i 6/1997 (de transferència de competències executives en 
matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya). Aquestes supressions es deuen a la 
negociació política. 
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L’altre canvi destacable, que es deu a l’adequació lingüística del 
text, és el fet que, en la versió de la Ponència, s’empra la locució 
mitjançant una llei orgànica, expressió que en la resta de versions 
consensuades se substitueix per per mitjà d’una llei orgànica. 
El llibre d’estil del Parlament estableix que “la preposició 
mitjançant i la locució prepositiva per mitjà de són equivalents. En 
els textos parlamentaris emprem preferentment per mitjà de” (SAL 
2014:137). A diferència del canvi de l’apartat anterior, aquest 
s’explica perquè calia adequar l’EAC als criteris dels SAL. 

A més, la majoria de contextos en què es documenta orgànica són 
similars al segon exemple de més amunt, amb algunes variacions: 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l’òrgan jurisdiccional 
en què culmina l’organització judicial a Catalunya i és competent, en 
els termes establerts per la llei orgànica corresponent, per a conèixer 
dels recursos i dels procediments en els diversos ordres jurisdiccionals. 
Sigui quin sigui el dret invocat com a aplicable, d’acord amb la Llei 
orgànica del poder judicial i sens perjudici de la competència 
reservada al Tribunal Suprem per a la unificació de doctrina. 
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial. 

En els exemples es veu com la majoria de clàusules d’aquest tipus 
són delimitadores, ja que estableixen l’abast de la llei en els 
termes/d’acord amb el que estableixi la Llei orgànica del poder 
judicial (LOPJ)256. 
El poder judicial, segons Barceló, i Vintró (2011:449), Ridao 
(2012:292) i Santos, Bonet, i Fuentes (2006:167-168), és l’únic 
dels tres poders de l’Estat que encara no s’ha adaptat del tot a 
l’estructura autonòmica d’Espanya. 
Ridao en resumeix l’evolució a l’Estat de les autonomies així: 

La història de l’endèmica inadequació entre el poder judicial i l’Estat 
autonòmic té el seu origen en les previsions constitucionals, en les quals 
la regulació del poder judicial quedà ancorada en la seva pròpia inèrcia 
històrica. Podríem dir que es tracta de l’únic poder de l’Estat que ha 
aconseguit mantenir-se com un compartiment pràcticament estanc, 
impermeable a les estructures pròpies de l’actual model d’estat compost 
o descentralitzat. El Tribunal Constitucional mateix ha reconegut que 

                                                
256 LOPJ és l’escurçament amb què es coneix la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del Poder Judicial. Aquesta llei és modificada posteriorment per la Llei 
orgànica 16/1994, de 8 de novembre, i per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de 
desembre. És la llei que regula l’organització i el funcionament del poder judicial, 
un dels tres poders de l’Estat (executiu, legislatiu i judicial). 
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«una de les característiques definidores de l’Estat autonòmic, per 
contrast amb el federal, és que la seva diversitat funcional i orgànica no 
abasta en cap cas la jurisdicció» (STC 31/2010, FJ 42). Per a l’alt 
tribunal, el poder judicial únic i centralitzat és una manifestació del 
poder constituent, també únic, de manera que «l’estructura territorial de  
l’Estat és indiferent, per principi, per al Poder Judicial com a Poder de 
l’Estat». 

(Ridao 2012:294-295) 

Segons Sánchez Llibre (2006:88), CiU i PSOE negocien els 
continguts quant a Justícia –també el títol preliminar, les 
institucions i les competències– el 27 de desembre de 2005, per 
debatre’n les competències durant la primera reunió multilateral al 
Parlament el 29 de desembre de 2005. 
En la versió que s’aprova a Madrid hi ha 18 remissions a aquesta 
llei, mentre que en les versions de la Ponència i del Parlament n’hi 
comptabilitzem 6 en cadascuna. Les al·lusions a la LOPJ es 
concentren als articles 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 108 i 109 del 
text que s’aprova a les Corts el 10 de maig de 2006. Aquesta part 
de l’articulat forma el títol III de l’EAC, relatiu a l’ordenació 
jurídica del poder judicial a Catalunya. 

El seu ús augmenta en la darrera versió per aquest motiu: 
L’Estatut del 2006, a través de la tècnica de fer constants remissions a la 
legislació orgànica estatal, pretén vertebrar un poder judicial més lligat a 
la seva actuació i en el seu govern al territori en què exerceix les seves 
funcions, dins del reduït marge constitucional que suposa el principi de 
constitucionalitat de la unitat de jurisdicció com a correlat de la unitat 
del poder constituent, en què, com s’ha dit, l’estructura de l’Estat roman 
com un element indiferent per al poder judicial. 
[…] 
Les constants remissions de l’Estatut a la legislació orgànica estatal 
impliquen la modificació de la LOPJ, sobretot per habilitar la regulació 
estatutària de les funcions del TSJC i per declarar inaplicables a 
Catalunya un seguit de preceptes relatius als mitjans personals i 
materials al servei de l’Administració de Justícia. Tanmateix, la 
regulació directa que conté l’Estatut suposa un modest avenç en 
l’adaptació de l’Administració de Justícia a l’estructura autonòmica de 
l’Estat. Aquesta adaptació, tant orgànica com funcional, s’estén als 
diversos àmbits de la Justícia que són rellevants per a l’autogovern de 
Catalunya. 

(Ridao 2012:294-295) 

La justícia és un altre dels punts clau d’aquesta reforma. Segons 
Ridao, amb l’EAC 2006 (i altres estatuts reformats durant el 
mateix período) es blinden les competències quant a justícia: 
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Totes dues propostes coincidien, tanmateix, en la necessitat de convertir 
el Tribunal Superior de Justícia en l’última instància judicial ordinària, 
especialment en matèria de dret propi. En el cas valencià, això suposava 
un reconeixement estatutari del dret foral, conservat consetudinàriament 
tot i ser derogat per Felip V el 1707, atorgant a la Generalitat de baixa la 
capacitat per legislar en dret civil, cosa que el Principat ja feia des del 
1980. També es proposa territorialitzar el Poder Judicial amb la creació 
d’un Consell de la Justícia, que en el cas valencià esdevindria un òrgan 
consultiu i en el català, un ens desconcentrat del propi CGPJ. 
L’esborrany català apostava, a més, per crear la figura del Fiscal 
General de Catalunya i atribuïa a al Generalitat el ple control de 
l’Oficina Judicial, amb plenes facultats sobre els mitjans personals i 
materials de l’Administració de Justícia. 

(Ridao 2006:180) 

Homs assegura que la base de CiU era l’única que l’incorporava: 
L’aportació de l’IEA oferí suficient marge com per apostar per articular 
un nou títol a l’Estatut sobre el poder judicial a Catalunya. Cal tenir 
present que aquesta hipòtesi només havia estat contemplada per CiU en 
el seu document Bases per a un nou Estatut Nacional de Catalunya, on 
hi constava una proposta detallada en forma de base (base 2.17 de 
l’Administració de justícia), i a més un apartat complert denominat «El 
poder judicial» a la base 2.7 dels poders públics. 

(Homs 2008:100) 

De fet, si es cerquen les concordances de judicial i judicials, la 
distribució al corpus demostra que, en efecte, el GP CiU és el que 
tracta més aquesta qüestió en les seves bases: 
Judicial 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 17 1 3 1 41 42 46 

FR 9 1 5 3 10 9 11 

ESP  E–04      

Judicials 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 6 3 0 0 16 16 11 

FR 3 3 0 0 4 4 3 

ESP        

El TC declara inconstitucionals totalment o parcialment els articles 
95, 97, 98, 99, 100 i 101; aquests articles regulen el Tribunal 
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Superior de Justícia de Catalunya i el Consell de Justícia de 
Catalunya: 

La sentència declara inconstitucionals els incisos de l’article 95.2, que 
atribueixen al Consell la participació en l’elecció del president del TSJ i 
dels presidents de les seves sales; els incisos de l’article 98, que 
atribueixen al Consell funcions que considera de govern; l’article 100.1, 
que regula el control dels actes del Consell de Justícia per part del 
CGPJ, i el 101.1 i 2, que reconeix la possibilitat de convocar oposicions 
i concursos. 

(RAP 2010:33) 

Els declara inconstitucionals perquè interpreta que excedeixen 
competencialment les atribucions de l’EAC: 

Atendida la configuración constitucional del Poder Judicial a la que nos 
hemos referido en los Fundamentos precedentes, es notorio que el 
Estatuto catalán incurre en un evidente exceso al crear en el art. 97 un 
Consejo de Justicia de Cataluña al que se califica como «órgano de 
gobierno del poder judicial en Cataluña» y cuyos actos lo serían de un 
«órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial», 
siendo así que el Poder Judicial (cuya organización y funcionamiento 
están basados en el principio de unidad ex art. 117.5 CE) no puede tener 
más órgano de gobierno que el Consejo General del Poder Judicial, cuyo 
estatuto y funciones quedan expresamente reservados al legislador 
orgánico (art. 122.2 CE). En esas condiciones, es obvia la infracción de 
los arts. 122.2 CE y 149.1.5 CE, según es doctrina reiterada (por todas, 
STC 253/2005, de 11 de octubre, FJ 5), pues ningún órgano, salvo el 
Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de 
gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, 
exclusivo del Estado, ni otra ley que no sea la Orgánica del Poder 
Judicial puede determinar la estructura y funciones de aquel Consejo 
dando cabida, en lo que ahora interesa, y en su caso, a eventuales 
fórmulas de desconcentración que, no siendo constitucionalmente 
imprescindibles, han de quedar, en su existencia y configuración, a la 
libertad de decisión del legislador orgánico con los límites 
constitucionales antes expresados. 
[…] 
Por tanto, el art. 97 EAC, así como el apartado 3 del art. 98 EAC y el 
apartado 1 del art. 100 EAC, son inconstitucionales y nulos. 

(STC 31/2010:306-307) 

L’informe d’experts encarregats d’avaluar l’impacte de la STC 
31/2010 determina que el fet que fossin declarats inconstitucionals 
parteix d’una visió centralista del poder judicial: 

Tota la construcció de la sentència parteix de l’“error” de considerar que 
el Consell de Justícia és un òrgan autonòmic i no un òrgan intern del 
CGPJ. Això podria ser degut a la voluntat de negar d’entrada la 
constitucionalitat de tota pretensió de preveure, fins i tot en la LOPJ, 
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l’existència d’òrgans de govern dins del CGPJ territorialment 
descentralitzats, però tal com veurem immediatament a la sentència 
s’efectuen afirmacions que permeten confirmar que aquesta opció no 
està totalment vetada des de la perspectiva constitucional. 

(RAP 2010:33) 

Així doncs, la interpretació del TC “frustra inicialment l’objectiu 
perseguit per l’Estatut i deixa sense efecte el requeriment que es 
dirigia a la LOPJ per tal que preveiés l’existència d’aquest òrgan 
de govern del CGPJ desconcentrat” (RAP 2010:34). 

Per tant, l’increment de referències a la LOPJ es deu a l’adequació 
del text estatutari a la tècnica normativa però amb una finalitat 
política evident: incrementar el nivell d’autogovern quant al poder 
judicial, però el TC ho declara inconstitucional. 

A més, s’han observat algunes esmenes relacionades amb la forma 
orgànica que es deuen a l’adequació lingüística del text als criteris 
dels SAL. 

normativa 
La forma normativa es troba documentada en algunes bases 
estatutàries i en tots els textos consensuats. Apareix en les bases de 
CiU (13), d’ERC (2) i de PSC-CpC (2), i en els textos de la 
Ponència (22), del Parlament (25) i de les Corts (34): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 13 2 0 2 22 25 34 

FR 7 2 0 7 6 6 8 

ESP  E–02     E+03 

Normativa presenta especificitat positiva (E+03) en la versió final. 
Es documenta en contextos com els següents: 

Els municipis tenen potestat normativa, com a expressió del principi 
democràtic en què es fonamenten. 
Règim d’aplicació dels beneficis fiscals de les associacions que 
estableixi la normativa tributària. 

Aquesta forma s’empra tant en categoria nominal com adjectival:  
Contextos 001_PON 002_PC 003_CG 
Capacitat normativa 4 5 6 
Normativa de l’Estat 1 1 5 
Normativa estatal 1 1 5 
Normativa aplicable 1 1 3 
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Normativa de la Unió Europea 3 3 3 
Potestat normativa 2 2 2 
Normativa tributària   2 
Competència normativa sobre el personal no judicial   1 
La normativa corresponent 1 1 1 
Normativa bàsica 1 2 1 
Normativa de l’ entitat corresponent 2 2 1 
Normativa europea 1 1 1 
Normativa penitenciària   1 
Normativa reguladora del sistema tributari local 1 1 1 
Normativa sobre conservació i manteniment dels habitatges 1 1 1 
Efectivitat normativa 1 1  
Normativa d’estrangeria 1 1  
Normativa de trànsit 1 1  
Normativa relativa a les competències compartides  1  
 22 25 34 

Taula 60. Contextos d’ús de normativa 

Com en els casos anteriors, les principals diferències es produeixen 
durant la darrera fase de la tramitació, ja que normalment hi ha 
variacions mínimes en les freqüències d’ús. 
Els dos únics SR que presenten un increment sobtat en la darrera 
versió del text són normativa de l’Estat i normativa estatal: hi ha 
una ocurrència en les versions de la Ponència i del Parlament, però 
en la de les Corts n’hi ha cinc. 
De nou, aquest canvi es deu a la negociació política del text i a 
l’adaptació de l’EAC a la tècnica legislativa, ja que és una clàusula 
de remissió delimitadora. 

A més, durant el procés de tramitació s’eliminen les referències a 
l’efectivitat normativa, la normativa de trànsit i la normativa 
d’estrangeria. Els darrers dos casos es deuen al fet que se situaven 
en la DA 3, la disposició addicional que preveia l’assumpció de 
competències per l’article 150.2 CE. 
En el text final, desapareix qualsevol referència a la normativa 
d’estrangeria, de titularitat estatal; tanmateix, en la versió final sí 
que es troba la següent concordança de trànsit: 

La Generalitat participa en l’establiment dels serveis ferroviaris que 
garanteixin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el 
trànsit internacional. 

Si s’estudien les 18 concordances de trànsit en el corpus, l’EAC 
garantia més competències a la Generalitat en els articulats de la 
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Ponència i del Parlament. A la versió final, les competències quant 
a aquesta matèria es limiten als següents punts: 

2. Els poders públics han d’impulsar, d’una manera prioritària, les 
mesures destinades a l’increment de la seguretat viària i la disminució 
dels accidents de trànsit, amb una incidència especial en la prevenció, 
l’educació viària i l’atenció a les víctimes. (art. 48 {CG}) 
1. Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d’acord 
amb el que disposa la legislació estatal: […] 
c) El control i la vigilància del trànsit. (art. 164 {CG}) 
3. La Generalitat participa en l’establiment dels serveis ferroviaris que 
garanteixin la comunicació amb altres comunitats autònomes o amb el 
trànsit internacional, d’acord amb el que estableix el títol V.(art. 169 
{CG}) 

El grup d’experts que avaluen l’impacte de la STC 31/2010 
afirmen que aquesta era una via possible negociadora amb l’Estat: 

I tot això s’ha de fer començant a negociar amb el Govern espanyol la 
modificació de determinades lleis estatals, tal, també, com es suggereix 
en l’informe del grup d’experts, que apunta la possibilitat de modificar-
ne més d’una desena; o bé mitjançant la utilització, en casos específics, 
dels articles 150.1 o 150.2 de la Constitució. 

(RAP 2010:15) 

Segons Ridao, la transferència i/o delegació de competències a 
través d’aquest article, entre altres, hauria contribuït a conformar 
una Espanya en què les CA tinguessin més autogovern: 

No hi ha dubte que segons la voluntat política existent, alguna tècnica 
constitucional com la transferència i/o la delegació de competències 
exclusives de l’Estat de l’article 150.2 CE hauria permès erigir les CA 
en administracions ordinàries o úniques i, per tant, en principals 
responsables de les funcions executives dins el seu territori, deixant de 
banda les funcions pròpies de l’àmbit local. En el cas català, tot i els 
avenços produïts amb la transferència de les funcions de policia de 
trànsit o dels transports terrestres, […] amb els anys s’ha consolidat una 
situació de doble actuació administrativa, agreujada per la complexitat 
inherent al model d’organització territorial. 

(Ridao 2012:352) 

En la versió que s’aprova, hi ha remissions a la normativa 
tributària, a la normativa penitenciària i a la competència 
normativa sobre el personal no judicial, inexistents totes elles en 
les versions anteriors. 
Aquestes matèries a què fa referència normativa, com succeïa a 
l’apartat 8.6.3.2 (forma establerts), són d’àmbit estatal (excepte en 
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el cas del personal no judicial257); se n’elimina la referència perquè 
és una competència relativa a l’Estat, no a la comunitat autònoma. 

singular 
La forma singular es troba documentada únicament en el bloc 2, en 
els textos del Parlament (3) i en el de les Corts Generals (6): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA      3 6 

FR 0 0 0 0 0 1 1 

ESP       E+03 

En aquest darrer, la forma presenta especificitat positiva (E+03) i 
apareix en contextos com els següents: 

La disposició transitòria segona i altres preceptes de la Constitució, 
dels quals deriva el reconeixement d’una posició singular de la 
Generalitat amb relació al dret civil (art. 5) 
Reconeix l’Aran com a entitat territorial singular dins de Catalunya, la 
qual és objecte d’una particular protecció per mitjà d’un règim jurídic 
especial (art. 11) 

En el corpus, a més dels usos esmentats de l’adjectiu singular, hi 
ha documentades altres formes de la mateixa família: el plural 
singulars258, el substantiu singularitat i l’adverbi singularment.  
En la versió de la Ponència, s’hi fa referència de la manera 
següent: 

Els ciutadans de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen 
l’Aran com una realitat nacional fonamentada en la seva singularitat 
cultural, històrica, geogràfica i lingüística, defensada pels aranesos al 
llarg dels segles. Aquest Estatut reconeix, empara i respecta aquesta 
singularitat, la qual és objecte d’una particular protecció mitjançant un 
règim jurídic especial (art. 8) 

En aquesta primera versió, la forma s’empra per reconèixer la 
singularitat de l’Aran, ja reconeguda abans per la Llei 16/1990, 
però que segons Barceló, i Vintró (2011:441), es reforça amb 
l’EAC 2006, ja que la defineix com a “entitat territorial singular 

                                                
257 Sobre aquesta facultat, “la Generalitat té competència normativa i també 
competència executiva i de gestió en matèria de personal no judicialal servei de 
l’Administració de justícia” (en els termes que estableix la LOPJ) (PC 2013:266). 
258 Només se n’han documentat dues ocurrències a la base de CiU, per això no 
l’analitzem. 



 

 445 

dins de Catalunya” i hi estableix un règim jurídic que “reconeix 
l’especificitat de l’organització institucional i administrativa de 
l’Aran i se’n garanteix l’autonomia per ordenar i gestionar els afers 
públics del seu territori” (Ridao 2012:346). 
En el text del Parlament, la familia de singular es documenta en els 
contextos següents: 

Catalunya, afirmant els seus drets històrics, ha desenvolupat i té una 
posició singular pel que fa a la llengua, la cultura, el dret civil i 
l’organització territorial. (preàmbul) 
L’autogovern de Catalunya com a nació es fonamenta també en els 
drets històrics del poble català, en les seves institucions seculars i en la 
tradició jurídica catalana, que aquest Estatut incorpora i actualitza a 
l’empara de l’article 2, la disposició transitòria segona i altres 
disposicions de la Constitució, preceptes dels quals deriva el 
reconeixement d’una posició singular de la Generalitat amb relació al 
dret civil, la llengua, l’educació, la cultura i el sistema institucional en 
què s’organitza la Generalitat. (art. 5) 
Els ciutadans de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen 
l’Aran com una realitat nacional occitana fonamentada en la seva 
singularitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística, defensada pels 
aranesos al llarg dels segles. Aquest Estatut reconeix, empara i respecta 
aquesta singularitat i reconeix l’Aran com a entitat territorial singular 
dins de Catalunya, la qual és objecte d’una particular protecció per 
mitjà d’un règim jurídic especial. (art. 11) 

En el text del Parlament, per tant, l’adjectiu singular i el substantiu 
singularitat s’utilitzen per reconèixer la singularitat de Catalunya i 
de les seves institucions d’autogovern (preàmbul i article 5), i de 
l’Aran (article 11). 

D’altra banda, en el text final, aquestes formes es documenten en 
els fragments següents: 

 L’autogovern de Catalunya es fonamenta en la Constitució, i també en 
els drets històrics del poble català, que, en el marc d’aquella, donen 
origen en aquest Estatut al reconeixement d’una posició singular de la 
Generalitat. (preàmbul) 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics 
del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició 
jurídica catalana, que aquest Estatut incorpora i actualitza a l’empara 
de l’article 2, la disposició transitòria segona i altres preceptes de la 
Constitució, dels quals deriva el reconeixement d’una posició singular 
de la Generalitat amb relació al dret civil, la llengua, la cultura, la 
projecció d’aquestes en l’àmbit educatiu, i el sistema institucional en 
què s’organitza la Generalitat. (art. 5) 
Aquest Estatut reconeix, empara i respecta aquesta singularitat i 
reconeix l’Aran com a entitat territorial singular dins de Catalunya, la 
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qual és objecte d’una particular protecció per mitjà d’un règim jurídic 
especial. (art. 11) 
En tot cas, el coneixement suficient de la llengua i del dret propis ha 
d’ésser valorat d’una manera específica i singular per a obtenir una 
plaça en els concursos de trasllat corresponents. (art. 101) 
Els projectes de llei que incideixen singularment en la distribució de 
competències entre l’Estat i la Generalitat. (art. 183) 
La programació de la política econòmica general del Govern de l’Estat 
en tot allò que afecti singularment els interessos i les competències de 
la Generalitat i sobre l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta 
política. (art. 183) 
El Govern de l’Estat ha d’informar prèviament la Generalitat sobre els 
actes de subscripció dels tractats que afectin d’una manera directa i 
singular les competències de Catalunya. (art. 196) 
Si es tracta de tractats que afecten Catalunya d’una manera directa i 
singular, la Generalitat pot sol·licitar al Govern que integri 
representants de la Generalitat en les delegacions negociadores. (art. 
196) 
En el cas de les subvencions incondicionades, aquests criteris han de 
permetre que el Parlament pugui incidir en la distribució dels recursos 
amb l’objectiu d’atendre la singularitat del sistema institucional de 
Catalunya a què fa referència l’article 5 d’aquest Estatut. (art. 219) 

Les concordances demostren que tant el substantiu singularitat 
com l’adjectiu singular i l’adverbi singularment són utilitzats amb 
diferents sentits. En el preàmbul, a l’article 5 i a l’article 219 es fa 
referència a la singularitat de Catalunya en el sentit constitucional, 
que analitzem a continuación; en l’article 11 s’empra per 
reconèixer la singularitat aranesa i, en la resta de contextos, 
s’empra amb un sentit més genèric, amb el significat d’especial. 
Singular (i la resta de formes de la família lèxica corresponent) 
s’utilitza per fer referència a la singularitat nacional de Catalunya. 
Segons els dictàmens del Consell Consultiu, previs a l’aprovació al 
Parlament el 30 de setembre de 2005, aquesta singularitat va 
íntimament lligada als drets històrics de Catalunya: 

Catalunya ha basat la seva singularitat nacional en uns trets 
característics que ha manifestat al llarg de la seva història. 
Fonamentalment, una voluntat de decidir el propi futur i 
d’autogovernar-se a través d’unes institucions centenàries, i el 
manteniment d’una llengua i d’un dret propis i d’una cultura transmesa 
de generació en generació, així com d’una cultura donada a les 
migracions de persones que han fet de Catalunya la seva llar al llarg dels 
segles. 
Les arrels tradicionals i històriques es troben en relació amb la 
denominació complexa de les institucions catalanes, aplegades sota el 
nom medieval de Generalitat. El nom històric ha permès dotar la 
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institució d’una estructura moderna, plenament vigent i ensems recorda 
que l’estructura moderna existeix gràcies a l’existència prèvia i secular 
d’unes institucions anteriors i no només gràcies a la Constitució, que ara 
les incorpora. En aquest sentit, cal recordar que els textos referendats 
pels catalans democràticament han ratificat el restabliment de la 
Generalitat de Catalunya el 1931 i el 1979, cosa que torna a unir la 
història i la democràcia sota el constitucionalisme modern. 

(BOPC 2005:86) 

La singularitat és un concepte associat al catalanisme polític i a la 
resta de moviments nacionalistes de l’estat espanyol. Això ho 
podem constatar, per exemple, en una intervenció parlamentària de 
Melquíades Álvarez, del Partido Liberal-Demócrata, durant el 
procés la reforma de l’EAC 1932: 

I així, en una intervenció parlamentària el 2 d’agost del 1932, Álvarez 
va afirmar dirigint-se als parlamentaris catalans que “justamente la 
singularidad de vuestra lengua, en materia de enseñanza superior, es lo 
que no tiene título legítimo para recabar una propia Universidad, como 
Universidad única, por la especialidad de vuestra lengua”. 

(Yeste 2011:93) 

Malgrat que és un terme amb una tradició històrica, continua 
emprant-se contemporàniament per designar Catalunya259. 

Ferret afirma que Aquest caràcter singular és reconegut a 
Catalunya des del restabliment de la democràcia a la CE: 

Catalunya reuneix les condicions de singularitat nascuda de la història, 
amb la seva tradició d’autogovern. És, d’acord amb l’article 1 de 
l’Estatut d’autonomia, una nacionalitat. Ha vist reconeguda per la 
disposició transitòria segona de la Constitució una via especial a 
l’autonomia pel fet d’haver plebiscitat afirmativament un Estatut 
d’autonomia durant la Segona República. Si el seu Estatut d’autonomia 
recollís i actualitzés els drets històrics sense infringir els principis 
constitucionals, aquesta reforma seria plenament constitucional.  

(Bas 2009:230) 

Tanmateix, segons Enric Juliana, la CE elimina les asimetries entre 
territoris, també per reconèixer-ne la singularitat: 

                                                
259 Un parell d’exemples –entre molts altres– podrien ser-ne els següents. D’una 
banda, considerem el rol d’aquesta paraula a l’àmbit institucional català. 
L’Institut Ramon Llull el tria per promocionar Catalunya durant la Fira de 
Frankfurt de 2007, l’eslògan de la qual és: Cultura catalana: singular i universal. 
D’una altra, un exemple més recent de Pedro Sánchez (secretari general del 
PSOE), que en unes declaracions que fa a Gavà només dos mesos després de ser 
nominat secretari general –al de setembre de 2014– demana una “reforma 
constitucional que reconegui la “singularitat” dels territoris” (González 2014). 
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La nueva Constitución esbozó el reconocimiento de la singularidad 
catalana, vasca y gallega al definir España como una nación que se 
compone de «nacionalidades y regiones», pero diluyó la asimetría al 
dejar abierta la puerta a que otras regiones pudiesen alcanzar niveles de 
autonomía similares a los tres territorios que plebiscitaron sus Estatutos 
de autonomía durante el periodo republicano. Las demás regiones serían 
autonomías de «vía lenta», inicialmente sin asamblea legislativa y sin 
plenitud de competencias, pero con posibilidad de alcanzarla tras un 
periodo transitorio de cinco años. El «café para todos» no se serviría de 
golpe, pero los camareros irían pasando cada cierto tiempo a fin de que 
todos los clientes que lo deseasen pudiesen llenar la taza. La 
Constitución no era del todo uniformista, pero salió de fábrica con el 
software necesario para serlo a medio plazo. Solo un pacto de hierro 
entre los grandes partidos podía haber impedido la consiguiente carrera 
territorial para «no ser menos» en un país en el que la envidia acababa 
de ser magistralmente retratada por el escritor Fernando Díaz-Plaja en 
un libro de gran éxito titulado El español y los siete pecados capitales. 
La calculada ambigüedad de la Constitución permitía sortear la amenaza 
militar, pero a su vez estimulaba una nueva competición regional. Esta 
no tardó en empezar. Y comenzó en Andalucía.  

(Juliana 2006, cap. 5) 

Durant els anys 1990 i 2000, la singularitat que reconeix 
teòricament la CE es dissol quan s’harmonitza la legislació a tot 
l’Estat amb la LOAPA. Per tant, durant el procés de redacció 
estatutària hi ha, de facto, un “insuficient reconeixement de la 
singularitat nacional de Catalunya” (RAP 2010:10): 

Catalunya s’ha de poder veure reconeguda amb les seves singularitats, 
en la seva identitat i amb tot el seu potencial. Serà, sens dubte, un procés 
llarg, que haurem d’afrontar amb fortalesa i també paciència perquè 
venim de molt lluny i anem molt més lluny encara. Però creiem en allò 
que hem fet i exigim corresponsabilitat i lleialtat per part de tots els 
actors. Lleialtat amb els principis democràtics i lleialtat amb el pacte 
constitucional. 

(ibid. 58) 

Per aquest motiu, el preàmbul i l’article 5 (de drets històrics) 
recullen aquesta singularitat; aquest article era cabdal, ja que es 
creia que hi havia dret a invocar-los: 

La crònica de com van aparèixer els drets històrics en els treballs de la 
Ponència no deixa de tenir la seva gràcia, sobretot tenint en compte com 
van esdevenir d’immediat un d’aquells tòtems de referència sense els 
quals semblava es posava en qüestió l’existència mateixa del poble 
català. 

(Santos, Bonet, i Fuentes 2006:48) 
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Ridao assegura que l’EAC 2006 “no podia invocar aquests drets 
com a fonament de singularitats competencials o institucionals” 
(2012:153). Per això, durant la primera fase s’intenta concretar 
competencialment aquesta singularitat: 

Distintes esmenes rebudes (CiU i Esquerra) van plantejar dotar de 
contingut aquesta previsió tot concretant aquest règim singular en 
l’àmbit competencial a través de la incorporació d’una disposició 
addicional. Finalment, la ponència parlamentària, per majoria, recomanà 
l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes de CiU i Esquerra, 
que s’incorporà per majoria al dictamen de la Comissió. 

(Ridao 2012:151) 

El periodista Francesc de Carreras, citat per Bas, apel·la a aquest 
concepte i afirma que “singularidad, competencias y financiación 
son los tres objetivos fundamentales” (Bas 2009:418) de l’EAC.  
La STC 31/2010 reconeix, en efecte, aquest caràcter singular de 
Catalunya i no el posa en dubte: 

La singularidad a la que apela Cataluña en el preámbulo, 
especificándola en áreas muy concretas –el Derecho civil, la lengua, la 
cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo, y el sistema 
institucional en que se organiza la Generalitat–, estaría históricamente 
justificada, recogida en una tradición jurídica propia y de indudable 
raigambre política, aún viva y revitalizable en buena parte. Por lo 
demás, las referencias competenciales encontrarían, una por una, 
justificación concreta en la Constitución y serían concordes con su 
historia, condiciones que permitirían al Estatuto reconocer a la 
Generalitat una posición singular en el marco de la Constitución. 

(STC 31/2010:28) 

Si s’analitzen altres formes de la mateixa família lèxica260 la 
majoria d’ocurrències es concentren en el text que s’aprova a 
Madrid. De fet, és l’única part en què aquest grup de formes és 
específic: 

                                                
260 El grup de formes inclou singularitat (8), singularment (2) i singulars (2). 
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Gràfica 36. Índex d’especificitat del grup de formes singular+ 

Aquest increment de l’ús de singular (i la resta de formes 
d’aquesta família lèxica) s’interpreta com una referència al 
reconeixement del caràcter nacional català amb una forma molt 
més neutra que, per exemple, nacionalitat o nació (que analitzem a 
l’epígraf següent). 

També s’interpreta, des del punt de vista del jurista Xavier 
Bernadí, com a adjectiu poc precís. Seria en aquest cas, doncs, un 
tret lingüístic derivat de la traducció com més literal possible del 
text castellà aprovat a les Corts Generals el 10 de maig de 2006. 

nacionals 
La forma nacionals integra el vocabulari compartit per quasi totes 
les parts del corpus. Apareix en la base de CiU (5), d’ERC (3) i 
d’ICV-EUiA (3), i en les versions de la Ponència (2), del 
Parlament (8) i de les Corts Generals (1): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 5 3 3 0 2 8 1 

FR 3 3 5 0 1 2 0 

ESP   E+02    E–03 
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Nacionals té especificitat E–03 en la darrera part del corpus. 

S’hi documenta únicament a la concordança següent: 
Catalunya, definida com a nacionalitat en l’article 1, té com a símbols 
nacionals la bandera, la festa i l’himne. 

Hem identificat la resta de formes d’aquesta família lèxica presents 
en el corpus261 (nació, nacional, nacionales, nacionalitat, 
nacionalitats i nacions). 

En total, la base de CiU acumula 57 ocurrències d’aquestes formes, 
la d’ERC 28, la d’ICV-EUiA 11 i la de PSC-CpC 5. Quant a les 
versions consensuades, a la de la Ponència s’hi documenten 12, a 
la del Parlament 25 i a la de les Corts Generals 10, tal com es pot 
observar a les taules de freqüències que reproduïm a continuació: 
nació 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 21 3 3 1 2 7 1 

FR 11 3 5 3 1 2 0 

ESP E+11    E–04  E–05 

nacional 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 22 20 1 2 6 6 3 

FR 11 19 2 7 2 1 1 

ESP E+07 E+10   E–03 E–04 E–05 

nacionales 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 1 1 0 

FR 0 0 0 0 0 0 0 

ESP        

nacionalitat 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

                                                
261 Les formes que integren aquest grup són nació (38), nacional (60), nacionales 
(2), nacionalitat (12), nacionalitats (4), nacionals (22) i nacions (10). 
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 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 1 2 1 0 1 2 5 

FR 1 2 2 0 0 0 1 

ESP        

nacionalitats 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 3 0 0 0 0 1 0 

FR 2 0 0 0 0 0 0 

ESP        

nacions 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 5 0 3 2 0 0 0 

FR 3 0 5 7 0 0 0 

ESP E+03  E+03 E+03    

La distribució del grup de formes de la família lèxica de nació  és 
específica positiva del bloc 1 del corpus: 

 
Gràfica 37. Índex d’especificitat del grup de formes nació+ 
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Si centrem l’anàlisi en el segon bloc, el seu ús és estadísticament 
superior a la versió que s’aprova al Parlament, com ja s’ha 
constatat uns paràgrafs més amunt. 

Aquest reconeixement nacional a l’EAC 2006 de Catalunya com a 
nació és, com afirma Francesc Homs, dels punts “que més 
polèmica ha generat entorn al debat estatutari” (Homs 2008:115).  
Ho va ser també, segons M. Teresa Cabré Castellví (1977:316), al 
1931, durant el debat de les Corts Constituents de la Segona 
República Espanyola, segons Abelló  (2007:131) durant el debat de 
l’EAC 1932 i, d’acord amb Sobrequès (2010:103), durant el procés 
de redacció de l’EAC 1979262. Sens dubte, aquest ha estat un dels 
termes més estudiats en l’anàlisi del discurs i la lexicometria. 
D’una banda, hi ha caracteritzacions històriques com les d’Esteri 
Forsberg (1986), que va analitzar l’ús de patria i nación als 
discursos franquistes; la de Marina Fernández Lagunilla sobre els 
estereotips discursius de la dreta espanyola sobre la nació (1986); 
o la de Carmen Pineira-Tresmontant (1986) sobre l’ús de nació a la 
Constitució espanyola. De l’altra, hem d’assenyalar recerques més 
modernes com l’estudi de Radia Nadachi i Delphine Seguin-
Giuliani sobre l’ús de les formes pays i nation a un corpus de 
premsa del període 2007-2009 (2013). 

Fernández Lagunilla fa una anàlisi quant a l’ús de nació i 
nacionalitats en el discurs polític espanyol franquista: 

Signalons cependant que le contenu sémantique que recouvrent ces 
termes n’est pas le même dans le discours de AP et dans le 
discours de UCD et PSOE. Pour AP, nación et nacionalidades sont 
équivalents dans la mesure où ils ont une signification de base 
commune, le Dictionnaire de l’Académie ne signalent comme 
                                                
262 Malgrat que, a les bases estatutàries prèvies, cap ponent va agoserar-se a anar 
més enllà del sintagma realitat nacional: “L’article 1 es va dividir en tres 
apartats. En el primer s’afirmava que «Catalunya, com a expressió de la seva 
realitat nacional i per accedir al seu autogovern, es constitueix en comunitat 
autònoma [...]». El del PSUC començava així: «Catalunya com a nacionalitat es 
constitueix en comunitat [...]». La proposta d’UCD i d’UC-DCC, redactada en 
castellà, reconeixia també la nacionalitat catalana: «Catalunya, como 
nacionalidad en el seno del Estado español [...]». UDC no definia Catalunya de 
cap manera. Es limitava a afirmar que Catalunya es constituïa en comunitat 
autònoma d’acord «amb la voluntat del seu poble», la Constitució espanyola i 
l’Estatut. Els primers papers arribats a la comissió procedents d’AP, CDC i ERC 
no contenien cap referència a aquest article” (Sobrequès 2010:34). 
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différence que la notion de ‘qualité’ présente dans le substantif 
abstrait nacionalidad(es). Par contre, pour UCD et PSOE, ce mot 
exprime un concept relatif, référant à une réalité concrète 
intermédiaire entre nación et región. 
(Fernández Lagunilla 1986:69) 

Nacionalidades ha evolucionat força en el discurs polític espanyol 
dels darrers anys. Segons Nuñez, i Guerrero, l’any 1978 el terme 
nacionalidad263 “implicaba confusión y contradicción, desigualdad 
y, claro está, desintegración de la unidad de España” (2002:40). 
Aquesta mateixa autora afirma que, als anys noranta, aquest 
concepte adquireix una semàntica diferent: 

Más recientemente, en las elecciones generales de 1996, pudimos 
comprobar que dicha palabra no aparecía ni una sola vez en el programa 
electoral del Partido Popular (heredero de AP). En su lugar, se empleaba 
el vocablo autonomías. No obstante, nacionalidades es utilizada 
finalmente en el discurso de investidura del candidato del Partido 
Popular, que consiguió la victoria en ese mismo año (1996). Usado por 
el nuevo líder del centro-derecha español, la palabra nacionalidades ya 
aparece desprovista de toda esa carga de la que antes hemos hablado 
(confusión y desintegración). Su uso se justifica y se explica por su 
oposición al término regiones: nacionalidades es utilizada por el orador 
para referirse a los territorios españoles de mayor tradición nacionalista 
a lo largo de la historia, mientras que regiones nombra al resto de los 
territorios que no han tenido ese carácter tan marcado. 
[…]  
Vemos claramente que el significante de nacionalidades se mantiene 
(incluso su significado básico), pero la connotación es bien distinta, 
pues ya no implica la noción de desmembración del estado español. 

(Nuñez, i Guerrero 2002:40-41) 

En el discurs polític espanyol, per tant, la forma nacionalidades es 
contraposa a regiones, una forma que no és exclusiva del sistema 
jurídic espanyol i que s’empra a múltiples països de la Unió 
Europea amb significats ben diferenciats, tal com s’exposa a 
l’estudi de Domínguez García264 (2013). A Catalunya, “el terme 
«nacionalitat» generalment ha expressat la consistència de la 

                                                
263 Per a més informació, consulteu Trias Vejarano, Juan. “Pueblo y nación en la 
Constitución de 1978: un análisis comparativo con otras constituciones 
europeas”. Estudios sobre la Constitución española: homenaje al profesor Jordi 
Solé Tura. Madrid: Congreso de los Diputados, 2008. 
264 Per a més informació, consulteu Domínguez García, Fernando. “Divergencias 
y convergencias en las distintas versiones lingüísticas de los tratados europeos. 
Un ejemplo práctico: la voz región”. Revista de Llengua i Dret, 40 (2013): 35-59. 



 

 455 

consciència nacional dels catalans i el sentiment col·lectiu d’un 
poble que reclama unes institucions pròpies per autogovernar-se” 
(Barceló, i Vintró 2011:135). 

Ernest Benach assegurava, a una conferència al novembre de 2005, 
que aquest era un dels punts claus de la reforma de l’EAC: 

És necessari, per a moltes i molts catalans, en l’entorn de la 
globalització, fer un pas endavant a l’hora de poder expressar amb 
normalitat, viure amb normalitat, la pròpia identitat; d’aquí el fet de 
definir-nos com a nació. 

(Benach 2006:14) 

Aquesta forma s’empra als preàmbuls265 de l’EAC 2006 aprovats 
al Parlament i a Madrid: 

Catalunya és una nació. 
La nació catalana s’ha anat fent en el decurs del temps amb les 
aportacions d’energies de moltes generacions, de moltes tradicions i 
cultures, que hi han trobat una terra d’acollida. Catalunya ha definit 
una llengua i una cultura, ha modelat un paisatge, ha acollit també 
altres llengües i altres manifestacions culturals, s’ha obert sempre a 
l’intercanvi generós, ha construït un sistema de drets i llibertats, s’ha 
dotat de lleis pròpies i ha desenvolupat un marc de convivència solidari 
que aspira a la justícia social. 
El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una 
manera àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, en l’article 
segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat. 

Joan Ridao explica aquest canvi pel pacte Mas-Zapatero, ja que 
“tots dos es van posar d’acord a eliminar la referència a la “nació” 
i a perpetuar el model de finançament vigent fins el moment amb 
lleugers retocs” (Ridao 2006:166). 
La definició que ofereix el DIEC del terme nació és: 

nació 
1 f. [LC] [PO] [DR] Comunitat de persones que participen d’un 
sentiment d’identitat col·lectiva singular, a partir d’una sèrie de 
característiques compartides en el camp cultural, jurídic, lingüístic o 
altre.  
2 f. [PO] Organització política d’una comunitat amb identitat nacional.  
3  [PO] nació proletària País mancat de primeres matèries i, doncs, de 
recursos econòmics, però amb un excés de mà d’obra. 
nacionalitat  
1 f. [LC] [PO] [DR] Caràcter nacional, solidaritat racial, política, 
institucional, que constitueix una nació. La nacionalitat jueva.  

                                                
265 El preàmbul s’afegeix durant la darrera fase de la tramitació parlamentària. 
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2 f. [LC] [DR] [PO] Condició jurídica que s’atribueix als súbdits d’un 
estat. Un individu de nacionalitat italiana. 

Si es compara amb la definició que, per al castellà, proposa la Real 
Academia Española, s’observa que: 

nación. 
(Del lat. natĭo, -ōnis). 
1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo 
gobierno. 
2. f. Territorio de ese país. 
3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente 
hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. 
4. f. coloq. p. us. nacimiento (% acción y efecto de nacer). Ciego de 
nación. 
5. m. Arg. p. us. Hombre natural de una nación, contrapuesto al natural 
de otra. 
de ~. 
1. loc. adj. U. para dar a entender el origen de alguien, o de dónde es 
natural. 
□ V. 
trato de nación más favorecida 
nacionalidad. 
1. f. Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una 
nación. 
2. f. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación. 
3. f. Esp. Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce 
una especial identidad histórica y cultural. 
4. f. Esp. Denominación oficial de algunas comunidades autónomas 
españolas. 

Per tant, existeixen diferències entre les definicions en català i en 
castellà. En castellà ho fa en relació amb la tradición común. En 
català, per exemple, apareix vinculada a la noció d’identitat266, 
(Benach a la citació de la pàgina anterior s’hi refereix). 
Hi ha múltiples identitats que, com en el cas català, se sobreposen i 
concorden: 

Il n’y a pas une seule identité mais plusieurs. L’identité nationale est 
l’une des multiples identités que doit assumer tout individu, et qui doit 
être distinguée de l’identité culturelle. […] Parfois, identité nationale et 
identité culturelle coïncident, parfois elles se séparent. 

(Pineira-Tresmontant 2008:16) 

                                                
266 Consulteu Giró (1999) per a una anàlisi del discurs sobre nacionalisme i 
identitat dels editorials de la premsa diària en el període 1977-1996. 
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És destacable assenyalar que aquests diccionaris (el de l’IEC per al 
català i el de la RAE per al castellà) són els normatius per a les 
seves respectives llengües. Segons Sílvia Senz i Montserrat 
Alberte267 tenen un “valor jurídic consultiu”: quan els juristes i 
jutges empren una paraula en una llei o sentència, ho fan d’acord 
amb la definició d’aquests diccionaris. Resulta cabdal, per tant, 
definir termes políticament sensibles com nacionalitat o nació. 
De nació deriva el concepte de nacionalisme, en què se situa el 
moviment nacionalista polític català iniciat a mitjan segle XIX, que 
comença a desenvolupar-se sobretot cap a finals del segle XIX: 

Com va mostrar Vicente Cacho-Viu (1998) en la seva anàlisi del cas 
català de finals del segle XIX, el punt d’inflexió en el nacionalisme 
català es produeix quan Madrid deixa de tenir el paper d’intermediari 
ideològic de la intel·lectualitat catalana i aquesta gira els ulls cap a 
París. Aquesta obertura cap al món comença a generar en l’àmbit polític 
la recerca de casos internacionals similars al català, o si més no que es 
consideren com a referents pels seus paral·lelismes, ja fossin reals o 
percebuts. 

(Serrano 2013:17) 

Segons Ivan Serrano, el nacionalisme català té una arrel cultural: 
Catalunya no ha estat un cas de nacionalisme secessionista, de fort 
component ètnic o amb una presència rellevant de moviments violents. 
Almenys des dels àmbits acadèmics, Catalunya s’ha percebut com una 
regió amb una especificitat cultural basada en la llengua que ha plantejat 
demandes de reconeixement en el marc espanyol. 

(Serrano 2013:17) 

Aquest autor estableix la relació entre llengua i nació, que és una 
associació històrica del catalanisme polític. Joan Maragall explicita 
en una carta a Joan Coromines aquesta associació l’any 1907: 

Per a mi la nació és la llengua. 
[…] No dic l’Estat, ni tampoc dic la pàtria, és la llengua: dic, la nació; 
és a dir, lo nadiu social, com us ho diré? L’esperit del poble. 
Cal advertir que Maragall avançà aquesta identificació ‘nació-llengua’ –
que no ha estat assumida pels lingüistes fins recentment– ara fa més 
d’un segle. 

                                                
267 Cal esmentar la línia de treball d’aquestes dues investigadores (recollida a 
Senz 2015). A l’article titulat Lexicografia unitarista espanyola: les esmenes del 
DRAE2014 contra el procés català, presenten els resultats obtinguts després de 
contrastar les definicions de les edicions 21a i 23a del DRAE. Entre altres, han 
estudiat paraules com administración, autodeterminación, autogobierno, estado 
mayoría silenciosa, nación, nacionalidad, plebiscito, referéndum o soberanía. 
També han estudiat l’evolució diacrònica de catalanismo i españolismo. 
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(Comellas 2008:144) 

Als estudis realitzats per Cabré, i Lleal, s’assenyala que “la langue 
devient ainsi l’élément différentiel par excellence du nationalisme 
catalan” (1986:126). L’expresident Jordi Pujol afegeix que el 
nacionalisme català s’ha fonamentat en la pròpia afirmació 
nacional i en la participació política d’Espanya: 

Yo he sostenido siempre que los dos grandes pilares del catalanismo 
político han sido, por un lado, y como algo absolutamente primordial, la 
afirmación nacional de Cataluña. La afirmación de lo que hace que 
Cataluña sea Cataluña, sea un pueblo, sea una nación en el sentido pleno 
de la palabra: su hecho lingüístico, su hecho cultural, su hecho de 
conciencia histórica, la reivindicación de sus instituciones políticas. 
Pero otro gran pilar de este catalanismo político, al menos en una parte 
muy importante, ha sido el intento de estar presente de manera efectiva 
en la política española. Con el objetivo, por un lado, de dar a España 
una estructura che permita a Cataluña encajar dentro de la estructura 
estatal...y por el otro, de intentar (con una series de programas 
regeneracionistas españoles que hemos postulado) una modernización 
de España.  

(Pujol, i Pi 1996:224) 

El discurs polític espanyol acostuma a presentar el nacionalisme 
amb un llenguatge negatiu, com en el següent informe de la FAES: 

En un assumpte que, amb el seu habitual discurs agònic, el nacionalisme 
planteja com a existencial per a Catalunya, s’amaguen a l’opinió pública 
els elements centrals d’un debat realment democràtic i plural. El 
nacionalisme ofereix una proposta política per a Catalunya en la qual es 
combina el menyspreu a la legalitat, el voluntarisme més buit i 
l’ocultació deliberada de tot allò que contradiu les expressions 
secessionistes. 

(FAES 2014:5) 

Atès que acabem de fer referència al nacionalisme i, en referir-nos 
al federalisme a l’apartat 8.5.4.3, considerem pertinent definir què 
s’entèn per nació, perquè aquest reconeixement nacional de 
Catalunya esdevé un dels eixos principals de la reforma: 

El grup nacional és aquell en què els seus membres, sense pertànyer a la 
mateixa família biològica –perquè pertanyem a famílies molt diverses–, 
se senten units, en canvi, per lligams d’història, de tradició, de 
geografia, de llengua i de cultura. I aquests lligams poden ser més o 
menys intensos –poden estrènyer més o menys– en uns moments que en 
d’altres. Són els lligams que al final configuren allò que –d’una manera 
indefinible i imprecisable, però molt sòlida– anomenem pàtria o nació. 

(Terricabras 2001:181) 
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Des del punt de vista català, tanmateix, el llenguatge constitucional 
que estableix Catalunya com a nacionalitat268 –contraposada a una 
única nació reconeguda, l’espanyola– s’ha interpretat com una 
solució de compromís ineficaç: 

La Constitució Espanyola vigent fou una solució de compromís, però, 
començant per la contraposició entre la nació espanyola i les 
nacionalitats, conté nombrosos elements que consagren un cop més 
l’hegemonia de l’Espanya de matriu castellana. 

(Vila 1991:43) 

Aquesta definició constitucional ha fet que continuï vigent la 
definició de Juan José Linz als anys seixanta de l’Estat espanyol: 

España, hoy, es un Estado para todos los españoles; una nación-estado 
para gran parte de la población, y sólo un Estado, y no una nación, para 
minorías importantes. 

(Serrano 2013:184) 

Vila assegura que amb la distinció jeràrquica nació/nacionalitat 
s’estableix com a nació hegemònica la castellana, ja que la situa 
per sobre de la resta de nacions que conformen l’Estat espanyol: 

La insuficiència bàsica de la Constitució rau en el seu article 2n: La 
Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació 
espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i 
garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i de les regions que 
la integren i la solidaritat entre totes elles. D’una banda, s’hi mig 
reconeix la pluralitat nacional amb la fórmula de les nacionalitats; però 
de l’altra, s’hi consagra l’hegemonia de la nació espanyola d’encuny 
castellà sobre les altres mitjançant la dualitat entre nació i nacionalitats. 
En definitiva, la Constitució no arriba pas a dissenyar un estat 
plurinacional sense nació hegemònica. 

(Vila 1991:55) 

Xavier Rubert de Ventós, autor del preàmbul de l’EAC 2006, 
expressa aquesta mateixa idea d’una manera molt més planera: 

Mira, a Espanya, l’estat va fer la nació. Van conquerir, manar, dominar, 
unificar. Aquesta és la seva naturalesa, més que no pas adaptar-se, 
pactar o inventar. Per això els castellans tenen aquesta incapacitat 
crònica de respectar de debò el que no és oficial. 

(Bassas 2014) 

Així doncs, en aquest procés de reforma entra en joc un altre 
concepte clau de la ciència política: l’estat. Les referències a 
                                                
268 Atès l’abast d’aquesta recerca, considerem que seria beneficiós analitzar en el 
futur la dicotomia nació/nacionalitatno només en textos legislatius com l’EAC 
2006, sinó també en els discursos parlamentaris i en premsa.  
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l’Estat (amb formes com estat, estats, estatal i estatals) es troben a 
tots els textos del nostre corpus. 
Cal definir l’Estat en base a les quatre característiques següents: 
“una població permanent, un Govern, un territori definit i la 
capacitat d’establir relacions amb altres Estats” (Serrano 
2013:158). 
Des de la creació dels estats-nació com els coneixem actualment, 
s’ha discutit a bastament sobre el carácter d’aquestes dues entitats. 
Segons Rubert de Ventós, les nacions no són l’únic subjecte polític 
nacionalista, ja que els estats-nació també ho són, tot i que 
l’intenten ocultar: 

Fan veure que ignoren que no hi ha res més nacionalista que un estat 
nació, que és el que fa més sagrats que res els drets col·lectius, aquells 
drets que els de l’estat nació diuen que no existeixen amb la cançoneta 
que els territoris no paguen impostos sinó que els paguen les persones. 
¿Saps quina és la ideologia favorita dels estats o de les civilitzacions 
dominants? L’universalisme. Ells no defensen mai els seus interessos. 
Ells defensen ideals universal com la pau, la veritat, la llibertat... El 
concepte de patriotisme constitucional de Habermas és una pura 
enganyifa. El problema dels estats, avui dia, és precisament la sobirania 
aquesta que porten posada. 

(Bassas 2014) 

Així doncs, a continuació reproduïm alguns articles que ens 
permeten veure l’evolució de nació durant la reforma de l’EAC: 

001_PON 002_PC 003_CG 

TÍTOL PRELIMINAR 
ARTICLE 1. LA NACIÓ 
CATALANA 
1. Catalunya és una nació. 
2. Catalunya exerceix el seu 
autogovern mitjançant 
institucions pròpies, constituïda 
com a comunitat autònoma 
d’acord amb la Constitució i 
l’Estatut. 

TÍTOL PRELIMINAR 
ARTICLE 1. LA NACIÓ 
CATALANA 
1. Catalunya és una nació. 
2. Catalunya exerceix el seu 
autogovern per mitjà 
d’institucions pròpies, 
constituïda com a comunitat 
autònoma d’acord amb la 
Constitució i aquest Estatut. 

TÍTOL PRELIMINAR 
Article 1. Catalunya 
 
Catalunya, com a nacionalitat, 
exerceix el seu autogovern 
constituïda en comunitat 
autònoma d’acord amb la 
Constitució i amb aquest 
Estatut, que és la seva norma 
institucional bàsica. 
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 PREÀMBUL 
La nació catalana s’ha anat 
fent en el decurs del temps amb 
les aportacions d’energies de 
moltes generacions, de moltes 
tradicions i cultures, que hi han 
trobat una terra d’acollida. 
[…] 
Però tant o més que la 
memòria, mouen aquest Estatut 
l’aspiració, el projecte i el 
somni d’una Catalunya sense 
cap mena d’entrebancs a la 
lliure i plena interdependència 
que una nació necessita avui. 
[…] 
D’aquesta manera, aquest 
Estatut defineix les institucions 
de la nació catalana i les seves 
relacions amb els pobles 
d’Espanya en un marc de lliure 
solidaritat amb les nacionalitats 
i les regions que la conformen, 
compatible amb el 
desenvolupament d’un Estat 
plurinacional. 
[…] 
És per tot això que aquest 
Estatut estableix que: 
Primer.Catalunya és una nació. 

PREÀMBUL 
Catalunya s’ha anat fent en el 
decurs del temps amb les 
aportacions d’energies de 
moltes generacions, de moltes 
tradicions i cultures, que hi han 
trobat una terra d’acollida. 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
És per tot això que, seguint 
l’esperit del preàmbul de 
l’Estatut del 1979, aquest 
Estatut assumeix que: 
Catalunya és un país ric en 
territoris i gents, una diversitat 
que la defineix i l’enriqueix des 
de fa segles i l’enforteix per als 
temps venidors. 

L’única ocurrència de nació en la versió final de l’EAC, “fruit d’un 
debat intens i contradictori” (Homs 2008:114), és la que trobem al 
paràgraf final del preàmbul: 

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una 
manera àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, en l’article 
segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat. 
En exercici del dret inalienable de Catalunya a l’autogovern, els 
parlamentaris catalans proposen, la Comissió Constitucional del 
Congrés dels Diputats acorda, les Corts Generals aproven i el poble de 
Catalunya ratifica aquest Estatut.  

La part expositiva, per tant, tracta de l’autogovern i del 
reconeixement del soberanisme de Catalunya; és a dir, de com 
aquesta comunitat esdevé subjecte polític sobirà al nou EAC 2006. 
Segons Núñez, i Guerrero (2002:307), el sobiranisme s’interpreta 
en el discurs polític espanyol de la manera següent: 

Surgido casi seguramente en el conflicto del País Vasco, definimos el 
sustantivo soberanismo como ‘movimiento partidario de la soberanía o 
independencia de un territorio’. Nos parecería una impropiedad –o un 
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neologismo innecesario– en caso de que el hablante le hubiera atribuido 
el mismo significado que al término soberanía. 

(Núñez, i Guerrero 2002:307) 

Josep Sánchez Llibre afirma que el govern central no assimila 
l’articulat de l’EAC que s’aprova al Parlament, ja que reconeix 
Catalunya com a subjecte sobirà. Segons aquest diputat, a Madrid 
cal negociar i redefinir, per tant, el concepte de nació: 

En aquesta reunió al Congrés es va avançar molt. En Rubalcaba ens va 
explicar cap on aniria el tema de nació i de Finançament. Primer ens va 
proposar una definició de nació que no vam acceptar. En Duran ja en 
tenia l’esborrany i ja li havia dit que era inacceptable. Ens deia que el 
Parlament havia decidit que Catalunya s’anomenés nació, sense cap 
altre matís, i tots vam entendre que en la situació actual del PSOE no 
acceptaria una definició directa de Catalunya com a nació a l’articulat. 
Vam treballar en la direcció d’establir un terme que s’apropés al que els 
ens proposaven. Els socialistes volien que la definició de Catalunya anés 
al preàmbul en comptes de posar-la al títol preliminar, que si bé té 
validesa jurídica no en té de normativa. En Rubalcaba i en Duran havien 
quedat que la proposta la redactaríem des de Catalunya i no des de 
Madrid. Fins i tot es va oferir ell mateix a parlar amb l’Iceta. Però 
aquesta iniciativa ja no es va arribar a fer perquè dissabte (quaranta-vuit 
hores després) en Rodríguez Zapatero i en Mas van arribar a un acord, 
però amb un altre text. 

(Sánchez Llibre 2006:102-103) 

Durant la presentació d’esmenes al Congrés, el GP Socialista es 
pronuncia de manera contrària a l’ús de nación a l’EAC 2006: 

El Grupo Parlamentario Socialista reconoce y acepta la diversidad de 
acepciones que definen Cataluña en función de los sentimientos 
identitarios de los catalanes. Coincidimos en que su Comunidad tiene 
una identidad nacional propia. Su historia, sus instituciones, su lengua y 
su cultura, su representación política democrática, entre otras 
características singulares, acreditan una voluntad colectiva de esa 
Comunidad para reivindicarse en cuanto tal y para autogobernarse. 
Sin embargo, creemos que el término «nación», aplicado en el 
articulado de la Propuesta a Cataluña o a Arán no es compatible con el 
artículo 1.2 de la Constitución Española. 
Esta consideración obliga a suprimir el término «nación» de los 
artículos 1.1 y 5, y en los preceptos concordantes, a sustituir la 
expresión «nación catalana» por «Cataluña» o el término «nacionales» 
por «de Cataluña» o fórmulas similares que puedan surgir de una 
transacción en ponencia, a la que está abierto el Grupo Parlamentario 
Socialista. En el artículo 3.1 debe suprimirse la expresión «por el 
principio de plurinacionalidad del Estado». 

(BOCG 2006a:73) 
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Segons Joan Ridao, aquest canvi en el preàmbul es deu a un acord 
polític entre PSOE, CiU i ICV-EUiA, el qual, bàsicament, 
espanyolitza el preàmbul: 

Si pocs dies abans havia caigut el sistema de finançament aprovat pel 
Parlament de Catalunya, substituït pel que es va acordar en el pacte 
Mas-ZP, en l’anterior reunió de la Ponència al congrés, PSOE, CiU i 
ICV van votar a favor de l’espanyolització del preàmbul. El 
reconeixement de Catalunya com a nació, que ja havia estat eliminat de 
l’articulat, tampoc no hi seria recollit. Al seu lloc hi figuraria una 
descripció eufemística i vergonyant de l’opinió “majoritària” del 
Parlament de Catalunya en aquest sentit, de manera que fora l’articulat 
deixava de tenir cap valor normatiu. 

(Ridao 2006:192) 

Com s’ha vist, aquest reconeixement és un dels punts cardinals del 
procés de reforma de l’EAC 2006, com també ho va ser quan es 
negocia l’EAC 1932. El diputat Royo Villanova atacava la llengua 
catalana i negava el caràcter nacional de Catalunya així: 

El idioma que están haciendo es artificial. No vale que se afirme que el 
idioma da rango de nación. El catalán se habla, pero no lo saben 
escribir, y ahora se encuentran con que han de enviar misiones por los 
pueblos para enseñar gramática, sintaxis y ortografía catalana. Por tanto 
la nación no es el idioma, aunque ellos se empeñen en asegurarlo. 

(Abelló 2007:146) 

És important assenyalar que segons l’article La nació, entre el bé i 
el mal del sociòleg Michel Wieviorka, la nació és un concepte 
abstracte i, per això, pot ser molt polisèmic: 

La nació no és per tant necessàriament el mal absolut, com tampoc no és 
necessàriament el bé. Dibuixa el marc simbòlic d’una acció que pot 
prendre tota mena de significats. El seu contingut no està inscrit com 
una essència en el marbre dels principis esterotipats d’una vegada i per 
sempre, sinó que pot tenir un sentit o un altre. 

(Wieviorka 2014:17) 

Justament sobre la polisèmia269 de nació es van pronunciar els 
dictàmens del Consell Consultiu, previs a la versió del Parlament: 

Cal indicar breument que es tracta d’un concepte polisèmic que ha 
tingut diverses accepcions i que no sempre s’ha identificat amb la idea 

                                                
269 El caràcter polisèmic d’aquesta forma també se cita a la STC 31/2010, en què 
es defineix aquest terme amb l’adjectiu proteico: “Es preciso convenir […] en 
que el término «nación» es extraordinariamente proteico en razón de los muy 
distintos contextos en los que acostumbra a desenvolverse como una categoría 
conceptual perfectamente acabada y definida, dotada en cada uno de ellos de un 
significado propio e intransferible” (2010:272). 
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d’Estat, sinó que també s’ha definit des del vessant cultural, sociològic i 
també jurídic, sense que se’n dedueixi una única definició, en cadascun 
d’aquests camps del saber. Per aquesta raó, entenem que hi ha nocions 
de «nació» que no són contradictòries amb l’ús constitucional d’aquest 
terme emprat a l’article 2 CE, que, entre d’altres coses, diu: 
«La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació 
espanyola [...], reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les 
nacionalitats i de les regions [...]». 
A més a més, com es veurà, dins de les accepcions del mot 
«nacionalitat» n’hi ha també que fan equivalent aquesta expressió a la 
de «nació». 
En el debat constituent van ser diversos els oradors que entengueren que 
nacionalitat era sinònim de nació i alguns, fins i tot, plantejaren la 
possibilitat que Espanya fos entesa com una «nació de nacions»; mentre 
que altres parlamentaris consideraven que nacionalitat no era pas un 
terme adient, des de la perspectiva de la Constitució espanyola, 
precisament perquè entrava en contradicció amb el terme «nació». En 
qualsevol cas, d’acord amb una interpretació autèntica de la Constitució, 
la majoria de parlamentaris que intervingueren en les sessions 
corresponents del debat constituent entenien que nació i nacionalitat 
eren el mateix, és a dir, conceptes idèntics i intercanviables. Aquesta 
sinonímia també ha estat posada en relleu per la doctrina. 
[…] 
Des d’aquest punt de vista, la diferència essencial entre els dos vocables 
de «nació» –el que apareix a la Constitució i el que podria recepcionar-
se a l’Estatut– no és altra que l’atribució del concepte clàssic de 
sobirania, que incorpora el terme «nació» a la Constitució. En qualsevol 
cas, un cop establert el límit constitucional, no és funció del Consell 
entrar ara a escatir quin és el concepte de nació que pren l’Estatut, ja 
que totes les nocions que siguin conformes amb el límit enunciat seran 
compatibles amb la Constitució, que és el context jurídic imprescindible 
de l’Estatut d’autonomia. 
[…] En aquest sentit, l’expressió «Nació catalana» no és només de 
contingut cultural sinó també política i jurídica, tot i que sotmesa al 
límit constitucional predit. 
[…] 
En conclusió, resta palesa la constitucionalitat de l’article 1 de la 
Proposta de Reforma en el seu conjunt i de tots els articles que contenen 
la noció «nacional» referida a Catalunya. 

(BOPC 2005:8-9) 

Segons aquest últim paràgraf, el Consell Consultiu conclou que 
emprar la forma nació a l’EAC 2006 és constitucional, ja que, 
segons l’expresident del Parlament Ernest Benach, “la Constitució 
és un text prou ambigu i interpretable, com tothom sap, i que 
moltes vegades acaba entrant en el terreny de les voluntats” 
(Parlament de Catalunya 2006:15). 
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Així doncs, durant la darrera fase s’elimina nació de l’articulat, tot 
i que es manté en el context del darrer paràgraf del preàmbul: 

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la 
ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una manera 
àmpliament majoritària. La Constitució espanyola, en l’article segon, 
reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat. 

Quant a aquest ús, l’únic que s’accepta a les Corts Generals, la 
STC 31/2010 en limita l’abast tot indicant que aquella referència 
no té eficàcia jurídica interpretativa. Així doncs, malgrat aquest 
caràcter proteico de la forma nació i de la resta de la família lèxica, 
en un text normatiu com l’EAC cal interpretar-lo així: 

Es preciso convenir con el Abogado del Estado y con el Parlamento y la 
Generalitat de Cataluña en que el término «nación» es 
extraordinariamente proteico en razón de los muy distintos contextos en 
los que acostumbra a desenvolverse como una categoría conceptual 
perfectamente acabada y definida, dotada en cada uno de ellos de un 
significado propio e intransferible. De la nación puede, en efecto, 
hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y 
hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y 
exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese 
específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación 
española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la 
Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica 
expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su 
único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad 
constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Española. 

(STC 31/2010:272) 

Segons alguns autors, aquesta interpretació del TC parteix de la 
base que “Espanya, durant segles, s’ha concebut des del poder 
central –encara ara– com una nació que no ha assumit la pluralitat 
d’identitats del seu interior” (Illa 2010:48). 
Salvador Cardús assegura que el Parlament proposa a l’EAC 2006 
un text que es proposa federalitzar l’organització política 
espanyola, però el TC l’hi bloca: 

Per als espanyols, l’Estatut és una llei orgànica espanyola admesa a 
tràmit per iniciativa del Parlament de Catalunya; però una llei espanyola 
i, en cap cas, un pacte entre dues realitats polítiques en diàleg. La 
Constitució espanyola ni preveu ni accepta cap mena de bilateralisme 
formal, cap diàleg entre iguals, i menys entre dues nacions o dos pobles 
distints. 

(Cardús 2010:30) 
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L’EAC 2006 intenta blindar legislativament aquest reconeixement 
nacional de Catalunya. El Parlament ha definit Catalunya com a 
nació mitjançant diverses resolucions i declaracions l’any 1989, el 
1998, el 2010 i el 2013. El Parlament, doncs, reconeix el caràcter 
nacional de Catalunya basant-se en aquesta definició: 

Les nacions existeixen des d’un punt de vista demostrable, si hi ha els 
elements que la defineixen com a tal –llengua, cultura, història, 
institucions…–, però, sobretot, si hi ha voluntat de ser –expressada amb 
els símbols, bandera, frontera o territori, proclamació com a 
col·lectiu…–; en definitiva, si hi ha l’evidència d’una necessitat de 
l’individu de pertànyer a un grup bàsic d’identitat. 

(Illa 2010:49) 

Aquesta autoidentificació nacionalista de Catalunya (la qual Enric 
Juliana defineix irònicament “el factor K (Katalonien): la nación 
del noreste que se resiste a ser asimilada por la nación-
estado”)(Juliana 2014, pròleg), però, no neix amb aquest procés de 
reforma estatutària. 

Segons el volum De debò som una nació?, d’Albert Vila, Francesc 
Cambó ja reivindicava en un discurs a les Corts Generals al juny 
de 1916 el reconeixement nacional de Catalunya: 

El problema catalán, señores diputados, no es un problema 
administrativo, no es problema puramente regionalismo sino que es un 
problema nacionalista. Y es un problema nacionalista porque arranca del 
hecho de la personalidad catalana, que nosotros calificamos de nacional. 

(Vila 1991:10) 

La STC 31/2010, quant a als fragments Catalunya com a nació i la 
realitat nacional de Catalunya, estableix al FJ 12 que són 
referències del preàmbul sense eficàcia jurídica interpretativa: 

El art. 8 EAC es objeto de impugnación por calificar como «nacionales» 
los símbolos de Cataluña relacionados en los distintos apartados del 
precepto. A juicio de los recurrentes, el calificativo remite de manera 
inequívoca a la nación catalana, incompatible, por contradictoria de su 
unidad e indivisibilidad, con la Nación española sobre la que se 
fundamenta la Constitución de acuerdo con el art. 2 CE. Tal remisión se 
vería confirmada, en opinión de los recurrentes, por la declaración 
incluida en el preámbulo acerca de la condición nacional de Cataluña 
proclamada en su momento por el Parlamento catalán. 
Es preciso convenir con el Abogado del Estado y con el Parlamento y la 
Generalitat de Cataluña en que el término «nación» es 
extraordinariamente proteico en razón de los muy distintos contextos en 
los que acostumbra a desenvolverse como una categoría conceptual 
perfectamente acabada y definida, dotada en cada uno de ellos de un 
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significado propio e intransferible. De la nación puede, en efecto, 
hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y 
hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y 
exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese 
específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación 
española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la 
Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica 
expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su 
único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad 
constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Española. 
En el contexto del Estado democrático instaurado por la Constitución, es 
obvio que, como tenemos reiterado, caben cuantas ideas quieran 
defenderse sin recurrir a la infracción de los procedimientos instaurados 
por el Ordenamiento para la formación de la voluntad general expresada 
en las leyes (por todas, STC 48/2003, de 12 de marzo). Y cabe, en 
particular, la defensa de concepciones ideológicas que, basadas en un 
determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, 
pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad 
nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación 
de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediando la 
oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese 
entendimiento en una realidad jurídica. En tanto, sin embargo, ello no 
ocurra, las normas del Ordenamiento no pueden desconocer ni inducir al 
equívoco en punto a la «indisoluble unidad de la Nación española» 
proclamada en el art. 2 CE, pues en ningún caso pueden reclamar para sí 
otra legitimidad que la que resulta de la Constitución proclamada por la 
voluntad de esa Nación, ni pueden tampoco, al amparo de una polisemia 
por completo irrelevante en el contexto jurídico-constitucional que para 
este Tribunal es el único que debe atender, referir el término «nación» a 
otro sujeto que no sea el pueblo titular de la soberanía. 
La referencia del art. 8 EAC a los símbolos nacionales de Cataluña 
podría inducir a esa indebida confusión si pretendieran extraerse de la 
mención del preámbulo a determinada declaración del Parlamento de 
Cataluña sobre la nación catalana unas consecuencias jurídico 
constitucionales contradictorias con el sentido preciso del art. 2 CE en 
punto a la sola y exclusiva relevancia constitucional de la Nación 
española. Sin embargo, cabe interpretar, de acuerdo con la Constitución, 
que con la calificación como «nacionales» de los símbolos de Cataluña 
se predica únicamente su condición de símbolos de una nacionalidad 
constituida como Comunidad Autónoma en ejercicio del derecho que 
reconoce y garantiza el art. 2 CE, pues así expresamente se proclama en 
el art. 1 EAC y se reitera en el art. 8 EAC. Se trata, en suma, de los 
símbolos propios de una nacionalidad, sin pretensión, por ello, de 
competencia o contradicción con los símbolos de la Nación española. 
En atención al sentido terminante del art. 2 CE ha de quedar, pues, 
desprovista de alcance jurídico interpretativo la referida mención del 
preámbulo a la realidad nacional de Cataluña y a la declaración del 
Parlamento de Cataluña sobre la nación catalana, sin perjuicio de que en 
cualquier contexto que no sea el jurídico-constitucional la 
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autorepresentación de una colectividad como una realidad nacional en 
sentido ideológico, histórico o cultural tenga plena cabida en el 
Ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente 
legítima. 
Por todo ello, los términos «nación» y «realidad nacional» referidos a 
Cataluña, utilizados en el preámbulo, carecen de eficacia jurídica 
interpretativa, lo que dada la especial significación de un preámbulo 
estatutario así se dispondrá en el fallo; y el término «nacionales» del art. 
8.1 EAC es conforme con la Constitución interpretado en el sentido de 
que dicho término está exclusivamente referido, en su significado y 
utilización, a los símbolos de Cataluña, «definida como nacionalidad» 
(art. 1 EAC) e integrada en la «indisoluble unidad de la nación 
española» como establece el art. 2 CE, y así se dispondrá en el fallo. 

(STC 31/2010:272-273) 

Amb aquesta sentència, doncs, segons Antoni Bayona, el Tribunal 
Constitucional vol limitar l’abast i l’ús del terme nació amb un 
caràcter preventiu: 

Un dels aspectes més polèmics de la sentència ha estat la declaració 
portada a la part decisòria en el sentit que no tenen valor jurídic 
interpretatiu les expressions del preàmbul de l’EAC sobre la 
consideració de Catalunya com a “nació” o com una “realitat nacional”. 
Aquesta declaració és clarament preventiva, perquè el mateix tribunal 
recorda que els preàmbuls de les lleis no tenen valor normatiu, encara 
que poden constituir un element important d’interpretació de les normes. 
Per evitar aquesta possibilitat interpretativa, la sentència considera 
necessari explicitar-ho i fer-ho, a més, en la part decisòria de la 
sentència (resolució). 
La qüestió de fons que aquí es planteja és si la CE admet una única idea 
de nació o, en canvi, permet una lectura en clau “plurinacional”, és a dir, 
emparant l’existència de diverses realitats o expressions nacionals. El 
Tribunal resol aquesta qüestió diferenciant entre el sentit 
“juridicoconstitucional” i el sentit “social, històric o cultural” que es pot 
donar al concepte de nació i considera que el primer només és atribuïble 
a la nació espanyola d’acord amb el que estableix l’article 2 de la CE. 

(RAP 2010:65) 

Experts constitucionalistes com Miguel A. Aparicio Pérez 
asseguren que el problema de la STC 31/2010 rau en el fet que el 
TC s’otorga un poder constituent (més propi del poder legislador 
que no pas del poder judicial), quan en realitat hauria de tenir una 
funció arbitral: 

Com pot observar-se, el Tribunal no se situa com a intèrpret de la 
Constitució, sinó com a «comisario del poder constituyente», utilitzant 
la frase que va consagrar en el seu dia el professor García de Enterría, i, 
fins i tot, com a poder constituent directe. Oblida que el Tribunal 
Constitucional és un poder constituït i que no pot donar cap contingut a 
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la Constitució si la Constitució no té per si mateixa aquest contingut: 
interpretar és descobrir, no inventar. Oblida també que la Constitució és 
un text obert als intèrprets més variats, entre els quals es troben, molt 
qualificadament, els legisladors ordinaris i el legislador estatutari. 
[…] 
Encara més: de forma directa s’autoqualifica de «poder constituyente 
prorrogado o sobrevenido», potser per la mateixa posició personal 
d’alguns dels seus membres el mandat dels quals ha acabat, però, sens 
dubte, no pot afirmar-ho seriosament si es considera que l’òrgan en si 
mateix, al marge de la seva discutible composició actual, és poder 
constituent de cap tipus. 

(RCDP 2010:25-26) 

En realitat el TC ha de ser (com hem vist a la definició de l’apartat 
3.10.2), un àrbitre que actuï quan hi hagi lleis i normes jurídiques 
amb rang o categoria de llei contràries a la Constitució, quan es 
violin drets i llibertats fonamentals i quan es produeixin conflictes 
de competència entre l’Estat i les comunitats autònomes. Per això, 
segons Ivan Serrano, el Tribunal aprofita la STC 31/2010 per 
explicitar i definir diversos aspectes fonamentals quant a la 
concepció nacional de l’Estat: 

Un primer element és que el tribunal remarcava que el suposat caràcter 
nacional de Catalunya no es pot entendre com una base per legitimar els 
arranjaments d’autogovern, sinó que l’autonomia prevista a la 
Constitució per a les nacionalitats i les regions emana dels principis 
organitzatius de l’Estat. És a dir, que el sistema autonòmic consagra una 
aproximació de dalt a baix a partir d’una concepció descentralitzada de 
l’Estat, però no en la seva diversitat territorial i cultural, i que un 
hipotètic reconeixement com a nació no implicaria legitimar les 
demandes d’autogovern. 
[…] 
En segon lloc, el tribunal semblava rebaixar l’Estatut al nivell de les 
lleis ordinàries malgrat el procediment especial de reforma, les majories 
reforçades que requeria o la seva sanció per mitjà de referèndum. 
[…] 
En tercer lloc, la sentència abordava la possibilitat, inclosa a l’Estatut, 
de la celebració de consultes populars. La mateixa redacció del text feia 
referència a les limitacions constitucionals recollides a l’article 
149.1.32CE, en què s’estableix que l’Estat té la competència exclusiva 
d’autoritzar consultes en forma de referèndum. Malgrat aquesta 
restricció, implícitament podia interpretar-se que la capacitat de 
l’Administració catalana es fonamentava en el seu reconeixement com a 
demos, això és, un subjecte de decisió política autònom. 

(Serrano 2013:48-49) 
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Aquesta interpretació restrictiva de la CE, fa que part de la 
població de Catalunya percebi la STC 31/2010 com una negació 
del seu caràcter nacional270. 

Segons Carmen Pineira-Tresmontant, l’ús constitucional de nació, 
a diferència de l’ús que se’n feia durant el franquisme, equilibra els 
nacionalismes centrífugs i el centralisme de l’Estat-nació espanyol: 

La Nation dans la Constitution espagnole est un tout, au contenu pluriel 
avec une dialectique délicate entre les forces centrifuges des nationalités 
et la force centripète de l’unité espagnole. Au contraire, la nación 
franquiste est un tout monolithique qui ne reconnaît ni ne tolère aucune 
autre entité. 

(Pineira-Tresmontant 1986:96) 

L’encaix de Catalunya a Espanya ha estat històricament i és encara 
un tema central del debat polític català (d’acord amb Bassols 
2007:182), tot i que amb un paper més secundari al debat polític 
espanyol (Nuñez, i Guerrero 2002:42). 

Aquesta vinculació històrica ja es copsa a la Constitució de la 
Catalunya Antiga, text que integrava el que Rovira i Virgili 
anomena “el vell règim català anterior al 1714” (1932:49). 
Aquesta norma, vigent quan s’aboleixen les institucions 
d’autogovern pròpies el 1714, començava el seu articulat amb 
aquest article: 

Article I. – La nació catalana és la reunió dels pobles que parlen 
l’idioma català. El seu territori comprèn: Catalunya, amb els comtats de 
Rosselló i Cerdanya; el reialme de València; el reialme de Mallorca. 

(Rovira i Virgili 1932:101) 

A les normes vigents a la Catalunya antiga ja es regulava per a tot 
l’àmbit lingüístic català. Aquest ha estat un aspecte recurrent en la 
història del catalanisme polític, modulat amb més o menys èxit als 
diferents textos legislatius que s’han redactat des d’aleshores. 
Com bé afirma Boyer, els termes emprats en el discurs polític 
modern per referir-se a la nació catalana impliquen realitats 
geogràfiques ben diferents: 

                                                
270 Com ja hem assenyalat a l’apartat 3.10.3, el lema de la manifestació del 10 de 
juliol de 2010, amb què un milió i mig de persones expressa llur rebuig a la STC 
31/2010, recull precisament aquest terme i aquest sentiment: Som una nació. 
Nosaltres decidim. 
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En Catalogne la langue catalane est le fondement de la nation. 
Cependant la nation catalane est, du point de vue linguistique, à 
géométrie variable: Principat pour le discours politique à vocation 
consensuelle (J. Pujol), Països catalans pour bon nombre de militants 
nationalistes (les linguistes particulièrement). 

(Boyer 2004:39) 

Fins i tot l’EAC 2006 vol regular de forma puntual alguna 
submatèria  en un àmbit territorial supraautonòmic. Els exemples 
més clars són els relatius a la planificació hidrològica i la gestió 
dels recursos hídrics.  

Així doncs, els articles 117 i 144 de la versió final en vigor 
disposen les facultats següents: 

Article 117. Aigües i obres hidràuliques 
5. La Generalitat participa en la planificació hidrològica dels recursos 
hídrics i dels aprofitaments hidràulics que passin per Catalunya o que 
hi fineixin provinents de territoris de fora de l’àmbit estatal espanyol, 
d’acord amb els mecanismes que estableix el títol V, i participa en 
l’execució de la dita planificació en els termes que estableix la 
legislació estatal. 
Article 144. Medi ambient, espais naturals i meteorologia 
1. g) La regulació i la gestió dels abocaments efectuats en les aigües 
interiors de Catalunya, i també dels efectuats en les aigües superficials i 
subterrànies que no passen per una altra comunitat autònoma. 

En aquests casos, l’EAC 2006 regula competències271 que, 
típicament, corresponen a l’Estat central, perquè van més enllà de 
les fronteres autonòmiques: 

La locució «aigües superficials i subterrànies que no passin per una altra 
comunitat», en la regulació i la gestió dels abocaments, amplia la 
competència de la Generalitat als cursos fluvials compartits amb França. 

(Ridao 2012:429) 

Tot i això, la STC 31/2010 no els declara inconstitucionals. Llur 
contingut s’adapta a la normativa estatal –gràcies, entre altres, al 
fet d’incloure–hi la clàusula en els termes que estableixi la 
legislació estatal–, segons l’apartat 58 de les consideracions 
generals de la sentència: 

En relación con el art. 117.5 se reitera lo ya expuesto respecto del 
principio de participación, añadiéndose que la fórmula empleada, con 
referencia expresa a «los términos previstos en la legislación estatal» 

                                                
271 Per a més informació, consulteu el capítol “1.4 El territori com a límit 
competencial” (Barceló, i Vintró 2011). 
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tiene pleno encaje en las previsiones constitucionales, no alterando ni 
desfigurando las competencias estatales.  

(STC 31/2010:118) 

Per últim, doncs, els canvis observats quant a l’ús de la forma 
nacionals i de la resta de paraules d’aquesta família lèxica es 
deuen a la negociació política de l’EAC 2006. 
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8.6.3.4. Adequació als criteris lingüístics i estilístics de 
les Corts Generals  
El quart i darrer tipus de canvi observat que hem observat en 
analitzar les especificitats de les versions consensuades són les que 
es deuen a l’adequació del text als criteris lingüístics i estilístics 
dels serveis lingüístics de les Corts Generals.  

Com ja s’ha assenyalat, atesa la importància de l’EAC 2006 i el seu 
caràcter estatal (forma part del bloc de la constitucionalitat de 
l’ordenament jurídic espanyol), el tràmit parlamentari de la reforma 
estatutària és més complex que el de qualsevol llei ordinària: 
s’estableix una comissió de treball, una ponència redactora proposa 
un text en català, que es debat, s’esmena i s’aprova al Parlament el 
30 de setembre de 2005. La fase següent és a les Corts Generals, 
motiu pel qual els SAL del Parlament tradueixen al castellà272 
(versió amb què es treballa a Madrid) la proposta de reforma. Per 
tant, la versió final s’aprova en castellà, però cal retraduir-la perquè 
l’EAC 1979 establia el català com la llengua oficial de Catalunya. 
Durant aquesta recerca hem pogut entrevistar les persones del SAL  
s’encarreguen de traduir-ne la versió del 30 de setembre al castellà i 
de retraduir-lo –retallat– al català: Joan Fibla, Margarida Sanjaume i 
Enric Tudó. Durant l’entrevista, la coordinadora d’aquesta unitat, 
Margarida Sanjaume, m’explica273 que, a diferència de quan s’ha de 
traduir el text del 30 de setembre de 2005 del català al castellà, els 
lletrats de les Corts donen directrius als lingüistes del Parlament 
sobre algunes tries lèxiques i estilístiques per a la versió final 
catalana de l’EAC 2006. 
Segons la literatura en redacció normativa en català, adequat o 
contenir són poc precises, motiu pel qual una norma redactada en 
català no les hi hauria inclòs. Quant a excepte i salvant, no 

                                                
272 Els articles 3.1 i 3.2 del  títol preliminar de la CE estableixen el castellà com a 
llengua oficial de l’Estat i reconeixen la resta de llengües espanyoles oficials en 
les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts, entre les 
quals el català. Així doncs, l’EAC 2006, en tant que norma orgànica, es debat en 
la llengua oficial de l’Estat, situació que contradiu l’esperit que la mateixa CE 
recull a l’article 3.3: La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques 
d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i 
protecció. 
273 Versió corroborada també durant altres entrevistes, com la de l’exdiputat 
d’ERC Joan Ridao o la de l’exlletrat major del Parlament Ismael Pitarch. 
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s’utilitzarien pels principis de correcció normativa i estilística del 
llibre d’estil dels SAL del Parlament. 
Aquestes ingerències274 dels lletrats de les Corts Generals –i, per 
extensió, de les institucions de l’Estat– en la feina dels SAL del 
Parlament denoten, doncs, dues actituds en relació amb la tasca que 
duen a terme els SAL.  
D’una banda, malfiança en la professionalitat dels seus lingüistes, 
per dubtar que llurs tries lèxiques no traslladessin amb fidelitat el 
text original o aportessin matisos i connotacions diferents als de 
l’original castellà. En la versió final aprovada a les Corts se 
substitueixen diverses ocurrències d’una locució tan innòcua com 
llevat que per la preposició excepte perquè la traducció fos com més 
propera possible al text original en castellà. 

De l’altra, denota la submissió que, segons la seu principal del 
poder legislatiu de l’Estat –però no l’única–, han de tenir les 
cambres legislatives autonòmiques i llurs treballadors. Els 
professionals dels serveis tècnics, jurídics i lingüístics del Parlament 
tenen més competència quant a redacció normativa en llengua 
catalana i tècnica legislativa pròpia que el personal de les Corts de 
Madrid. Tanmateix, l’Estat central es veu capacitat per intercedir-hi 
i determinar quin ha de ser el text final en català. 

Per això, els SAL i els Serveis Jurídics fan públic al juny del 2006 
l’Informe tecnicolingüístic sobre el text de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, les observacions del qual “ja havien estat 

                                                
274 Margarida Sanjaume afirma durant la jornada La terminologia 
instrumentalitzada. Quan els termes no són neutres ni innocents, organitzada per 
la Societat Catalana de Terminologia el 8 de maig de 2014, que els lingüistes 
normalment no reben pressions directes dels polítics, ja que la negociació de la 
terminologia moltes vegades s’estableix durant la fase d’avantprojecte, en què 
només hi participen els GP. A vegades, els lingüistes fan propostes d’esmena 
(d’acord amb els criteris lingüístics i els principis de redacció legislativa en 
català) que els lletrats i polítics en canvi es neguen a esmenar perquè han estat 
negociades políticament. Així mateix, en moltes ocasions, quan es tracta de temes 
socials, no es modifica la terminologia perquè els moviments socials que 
endeguen l’iniciativa legislativa la consideren una part essencial de la llei (com 
seria el cas de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en què els SAL proposen que l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia s’englobin sota l’etiqueta comuna homofòbia). 



 

 475 

formulades i reiterades per aquests serveis tècnics tot al llarg de la 
tramitació” (2006:2)275. 
Alguns dels casos que hem identificat i que incloem en aquest 
capítol han estat excepte, salvant, contenir, adequat i previstes.  

excepte 
La forma excepte consta a totes les bases i, pel que fa als textos 
consensuats, només en el text final. La trobem en les bases de CiU 
(1), d’ERC (3) i d’ICV-EUiA (1), i en la versió de les Corts (7): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 1 3 1 0 0 0 7 

FR 1 3 2 0 0 0 2 

ESP  E+02     E+03 

Es tracta d’una forma característica positiva (E+03) de la darrera 
versió de l’Estatut. 
Alguns dels contextos en què apareix són: 

Les sessions del ple són públiques, excepte en els supòsits establerts pel 
reglament del Parlament. 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de dret 
civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució 
atribueix en tot cas a l’Estat. 

La raó per la qual no apareix a les versions de la Ponència ni a la 
del Parlament és que els SAL en desaconsellen l’ús (segons les 
afirmacions de la cap d’aquesta unitat del Parlament, Margarida 
Sanjaume), atès que es prioritza llevat de o llevat que, que sí es 
contempla al llibre d’estil (SAL 2014:103). 

La forma llevat està documentada a les bases de CiU (2) i PSC-
CpC (1), i en el text de la Ponència (17), en el del Parlament (17) i 
en el de les Corts (7): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 2 0 0 1 17 17 7 

                                                
275 Com a tasca futura ens proposem detectar, amb l’ajut dels lingüistes que van 
participar en la traducció, altres formes i SR d’aquesta 3a versió causats per la 
voluntat expressa dels lletrats de les Corts que la traducció catalana de l’EAC 
2006 fos el més literal possible. 
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 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FR 1 0 0 3 4 4 2 

ESP     E+03   

Al corpus s’empra exclusivament com a preposició o locució, amb 
el sentit que recull el DIEC: 

llevat 
1 prep. [LC] En combinació amb de o sol, expressa una relació que 
denota exclusió. Llevat d’això, la resta no té importància. Llevat d’uns 
quants, tots foren empresonats. Llevat error o omissió.  
2  [LC] llevat que loc. conj. Exceptuant el cas que. 

Alguns contextos en què apareix documentat són els següents: 
Mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, llevat que 
manifestin llur voluntat en contra. (art. 14)  
Les sessions del ple són públiques, llevat dels supòsits establerts pel 
Reglament. (art. 58) 

La presència de la forma llevat s’atribueix al fet que els 
parlamentaris, avesats a llegir la documentació del Parlament, 
empren l’opció preferent segons el llibre d’estil dels SAL: 

A no ser que es pot substituir per la locució llevat que o per la 
construcció si no + [ésser] + que. De manera semblant, substituïm a no 
ser per per llevat de o si no + [ésser] + per. 

(SAL 2014:106) 

Serveix per regular les excepcions que el legislador considera 
oportunes. Al text de la Ponència és específica positiva. 
A la darrera versió s’utilitza sistemàticament excepte per tal que la 
versió catalana fos com més fidel possible a la versió original 
espanyola. Per tant, malgrat que el llibre d’estil del Parlament 
marca com a preferència l’ús de llevat que/de en la redacció 
normativa, no es va poder aplicar aquest criteri a la versió final. 

En redactar-la, la comissió de les Corts Generals ho fa en castellà 
(la qual, posteriorment, es tradueix al català). 

Malgrat que Joan Ramon Fibla, Margarida Sanjaume i Enric 
Tudó276, dels SAL del Parlament i autors d’aquesta traducció, van 
rebre l’encàrrec directe dels lletrats de les Corts de fer una 
traducció com més directa i literal posible del text original. 

                                                
276 Entrevistats al Parlament de Catalunya el 18/12/2014. 
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La premissa de partida d’aquesta traducció va en contra d’un dels 
principis del llenguatge normatiu català: 

I.1.4 Adequació al principi de genuïnitat 
En els textos parlamentaris s’han d’emprar preferentment les formes 
que, essent adequades a la varietat estàndard, siguin pròpies del català 
genuí, tot tenint en compte les aportacions que poden fer els diversos 
estàndards regionals. El model de llengua dels textos parlamentaris ha 
de contribuir a la preservació del cabal lingüístic i ha d’ésser fidel al 
geni de la llengua. 

(SAL 2014:22) 

La definició d’excepte del DIEC remet a llevat, fet que vol dir que 
aquesta segona és més genuïna:  

excepte 
prep. [LC] Llevat . Va venir tothom excepte el seu germà. Això es 
compleix sempre excepte en el cas citat. 

Un altre cas similar és el de la preposició salvant (epígraf següent). 

salvant 
La forma salvant es documenta només en la versió de les Corts 
Generals, motiu pel qual hi presenta especificitat positiva (E+03): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 0 0 4 

FR 0 0 0 0 0 0 1 

ESP       E+03 

Salvant apareix documentada en els quatre contextos següents: 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva […], salvant el 
que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució (art. 122) 
Correspon a la Generalitat […] la competència exclusiva, salvant el 
que estableixen els apartats 2 i 3 (art. 125) 
La competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al 
servei de les administracions públiques catalanes[…], salvant el que 
disposa la lletra b (art. 136) 
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria 
d’indústria, salvant el que estableix l’apartat 2 (art. 139) 

Segons el DIEC, salvant significa: 
salvant 
prep. [LC] Salvat . 
salvat  
2 prep. [LC] A excepció de. Li va deixar tots els seus béns, salvat la 
casa pairal.  
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És, per tant, sinònima de les expressions a excepció de o llevat 
de/que277. 

contenir 
La forma contenir es documenta únicament en la versió de les 
Corts, motiu pel qual hi és especificitat positiva (E+03): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 0 0 3 

FR 0 0 0 0 0 0 1 

ESP       E+03 

Integra el seu vocabulari exclusiu i hi apareix en tres contextos: 
El primer projecte de llei de cessió d’impostos que s’aprovi a partir de 
l’entrada en vigor d’aquest Estatut ha de contenir. (DA 8) 
El primer projecte de llei de cessió d’impostos que s’aprovi a partir de 
l’entrada en vigor d’aquest Estatut ha de contenir […] un percentatge 
de cessió del 58% del rendiment dels impostos següents. (DA 9) 
Aquesta certificació haurà de contenir els requisits exigits per la Llei 
Hipotecària. (DT 3) 

Els SAL del Parlament, segons l’entrevista feta a Margarida 
Sanjaume, no n’aconsellen l’ús per la seva poca precisió, i 
prefereixen altres verbs com incloure: les formes d’aquest verb 
documentades al corpus278 són més freqüents en les versions de la 
Ponència (146) i del Parlament (156) que en la que s’aprova a les 
Corts (126). 
Si s’analitzen com a grup de formes, llur ús és específic positiu 
d’aquestes dues versions que esmentem, tal com es veu en el gràfic 
següent: 

                                                
277 Recordem que aquesta darrera és la que el llibre d’estil del Parlament 
considera com a forma d’ús preferent per incloure les excepcions d’una norma. 
278 Les formes documentades d’aquest verb al corpus són: incloent, inclogui, 
inclòs, inclosa, incloses, inclou, inclouen, inclourà, inclouran i incloure. 
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Gràfica 38. Índex d’especificitat del grup de formes incloure+ (Lexico3) 

Com en la resta de casos, es pot concloure que l’ús específic 
positiu de salvant es deu al quart tipus de canvi observat. Es deu a 
una ingerència, desconeixem si únicament lingüística, tècnica o 
també política/ideològica. 

adequat 
La forma adequat es troba documentada només en el bloc 2, en la 
versió de la Ponència (5), del Parlament (5) i de les Corts (9): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 0 0 0 0 5 5 9 

FR 0 0 0 0 1 1 2 

ESP       E+03 

En aquest darrer text, adequat presenta especificitat positiva 
(E+03) i apareix en contextos com els següents: 

Tenen un nivell de coneixement adequat i suficient de les llengües 
oficials. 
Siguin necessaris per a l’exercici adequat de les funcions de revisió per 
la via economicoadministrativa. 

El DIEC defineix aquest adjectiu de la manera següent: 
adequat -ada  
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1 adj. [LC] Apropiat, proporcionat, completament suficient, a un 
objecte, un fi, un propòsit. Definició adequada. Remei adequat. 
Compensació adequada. Idea adequada.  

Evidentment, definir que una cosa és apropiada, “completament 
suficient, a un objecte, un fi, un propòsit” és subjectiu, ja que 
depèn del punt de vista de la persona que l’empri. 

En les versions de la Ponència i del Parlament, tres de les cinc 
ocurrències es troben en el segment nivell de coneixement adequat 
i suficient de les dues llengües oficials/del català. L’altre 
documentat en el text de la Ponència és adequat als indicadors 
econòmics i socials de Catalunya i a l’exercici adequat del seu 
autogovern. 

En la darrera versió, els contextos nous en què s’empra són: 
Dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives 
integrals. 
Siguin necessaris per a l’exercici adequat de les funcions de revisió per 
la via economicoadministrativa. 

Així doncs, l’ús de la forma adequat en la darrera fase de la 
tramitació augmenta. El text final de l’EAC incorpora aquestes 
clàusules per tal que els poders que posteriorment hagin d’aplicar-
lo i interpretar-lo puguin determinar si és adequat o no. 

Tal com afirma la cap dels SAL del Parlament, aquests darrers 
usos són poc precisos, a diferència del coneixement adequat i 
suficient d’una o més llengües, ja que existeix un Marc Europeu 
Comú de Referència per a l’aprenentatge de llengües que permet 
establir si les competències lingüístiques d’un parlant són 
adequades i suficients, o no. 

Malgrat això, si s’analitzen les concordances del plural (adequats) 
aquest adjectiu s’empra en la versió del Parlament: ERC (1), PSC-
CpC (1), Ponència (2), Parlament (4) i Corts (1). 
En aquests casos, l’adjectiu adequats complementa els sintagmes 
mitjans de col·laboració, mecanismes financers d’anivellament, 
marges i mecanismes financers; són adequats, per tant, des del 
punt de vista de l’autogovern de Catalunya. 
En la versió que s’aprova a Madrid, només se’n manté el primer: 

Mitjans de col·laboració que considerin adequats per a acomplir els 
objectius d’interès comú. 
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previstes 
La forma previstes està documentada en les bases de CiU (1) i 
d’ICV-EUiA (1), i en el text de la Ponència (6), en què presenta 
especificitat positiva (E+03): 

 BE_CiU BE_ERC BE_ICV BE_PSC 001_PON 002_PC 003_CG 

FA 1 0 1 0 6 0 0 

FR 1 0 2 0 2 0 0 

ESP     E+03   

Cinc dels sis contextos en què s’ha documentat són molt similars 
als dos contextos triats que reproduïm a continuació: 

001_PON 002_PC 003_CG 

ARTICLE 121. CRÈDIT, 
BANCA, ASSEGURANCES I 
MUTUALITATS NO 
INTEGRADES EN EL 
SISTEMA DE SEGURETAT 
SOCIAL 
 
1.5. La competència 
compartida sobre disciplina, 
inspecció i sanció de les 
entitats previstes pels apartats 
1.1 i 1.2, que tinguin el 
domicili a Catalunya, dins dels 
principis i, en aquest cas, les 
regles que estableix la 
legislació bàsica sobre 
ordenació del crèdit, la banca 
i les assegurances, així com 
les regles de coordinació 
establertes per l’Estat respecte 
de les activitats acomplertes 
per aquestes entitats fora del 
territori de Catalunya. 
Aquesta competència, en tot 
cas, inclou: 

ARTICLE 126. CRÈDIT, 
BANCA, ASSEGURANCES I 
MUTUALITATS NO 
INTEGRADES AL SISTEMA 
DE SEGURETAT SOCIAL 
 
5. Correspon a la Generalitat 
la competència compartida 
sobre disciplina, inspecció i 
sanció de les entitats a què 
fan referència els apartats 1 i 
2 que tinguin el domicili a 
Catalunya, d’acord amb els 
principis i les regles que 
estableix la legislació bàsica 
sobre ordenació del crèdit, de 
la banca i de les assegurances 
i d’acord amb les regles de 
coordinació que estableixi 
l’Estat respecte a les activitats 
que aquestes entitats 
acompleixin fora de 
Catalunya. Aquesta 
competència inclou: 

ARTICLE 126. CRÈDIT, 
BANCA, ASSEGURANCES I 
MUTUALITATS NO 
INTEGRADES EN EL 
SISTEMA DE SEGURETAT 
SOCIAL 
 
3. Correspon a la Generalitat 
la competència compartida 
sobre l’activitat de les entitats 
a què fan referència els 
apartats 1 i 2. Aquesta 
competència inclou els actes 
d’execució reglats que li 
atribueixi la legislació estatal. 
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ARTICLE 121. CRÈDIT, 
BANCA, ASSEGURANCES I 
MUTUALITATS NO 
INTEGRADES EN EL 
SISTEMA DE SEGURETAT 
SOCIAL 
1.2. La competència 
compartida sobre l’estructura, 
l’organització i el 
funcionament dels 
intermediaris financers que no 
siguin caixes d’estalvis, les 
cooperatives de crèdit i les 
entitats físiques i jurídiques 
que actuen en el mercat 
assegurador no previstes per 
l’apartat 1.1, amb domicili a 
Catalunya i amb 
independència de llur àmbit 
d’operació i de l’abast del risc 
assegurat. 

ARTICLE 126. CRÈDIT, 
BANCA, ASSEGURANCES I 
MUTUALITATS NO 
INTEGRADES AL SISTEMA 
DE SEGURETAT SOCIAL 
2. Correspon a la Generalitat, 
en matèria d’ordenació del 
crèdit, de la banca, de les 
assegurances i de les 
mutualitats no integrades al 
sistema de seguretat social, la 
competència compartida sobre 
l’estructura, l’organització i el 
funcionament dels 
intermediaris financers que no 
siguin caixes d’estalvis, de les 
cooperatives de crèdit i de les 
entitats físiques i jurídiques 
que actuen en el mercat 
assegurador a les quals no fa 
referència l’apartat 1 que 
tinguin el domicili a 
Catalunya, amb independència 
de llur àmbit d’operació i de 
l’abast del risc assegurat. 

ARTICLE 126. CRÈDIT, 
BANCA, ASSEGURANCES I 
MUTUALITATS NO 
INTEGRADES EN EL 
SISTEMA DE SEGURETAT 
SOCIAL 
2. Correspon a la Generalitat 
la competència compartida 
sobre l’estructura, 
l’organització i el 
funcionament de les entitats de 
crèdit que no siguin caixes 
d’estalvis, de les cooperatives 
de crèdit i de les entitats 
gestores de plans i fons de 
pensions i de les entitats 
físiques i jurídiques que actuen 
en el mercat assegurador 
altres que aquelles a les quals 
fa referència l’apartat 1, 
d’acord amb els principis, les 
regles i els estàndards mínims 
que fixin les bases estatals. 

Aquesta forma desapareix perquè l’articulat té un redactat més 
precís: així s’adequa als criteris dels SAL del Parlament i als 
criteris de tècnica legislativa vigents. 

Aquesta anàlisi lexicomètrica també ens ha permès detectar, a 
través de l’índex d’especificitat, que aquesta forma se s’utilitza per 
sobre el llindar esperat estadísticament en la versió de la Ponència 
però que desapareix de l’articulat final: 

001_PON 002_PC 003_CG 

DA 2 
e) L’autorització per a la 
convocatòria de consultes 
populars per via de referèndum, 
llevat de les modalitats de 
referèndum previstes a la 
Constitució i les convocatòries 
reservades expressament per la 
Constitució al cap de l’Estat. 

DA 3. ASSUMPCIÓ DE 
COMPETÈNCIES PER 
L’ARTICLE 150.2 DE LA 
CONSTITUCIÓ 
d) L’autorització per a la 
convocatòria de consultes 
populars per via de referèndum, 
llevat de les modalitats de 
referèndum establertes per la 
Constitució i les convocatòries 
reservades expressament per la 
Constitució al cap de l’Estat. 

(competència que desapareix) 

Es tracta d’una forma documentada a la DA 2 del text de la 
Ponència, que després passa a ser la DA 3 en el text aprovat al 
Parlament; en la darrera versió de l’EAC 2006, desapareix.  
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Aquesta supressió és políticament significativa, ja que aquesta 
disposició addicional de la versió del Parlament preveia una 
competència clau que permetés a la Generalitat convocar consultes 
populars per via de referèndum per l’article 150.2 de la CE: 

L’article 150.2 CE (i el seu correlat estatutari, l’art. 61.d) disposa que 
l’Estat podrà transferir o delegar a les CA, mitjançant llei orgànica, 
facultats corresponents a una matèria de titularitat estatal que per la seva 
naturalesa siguin susceptibles de transferència279 o delegació. La 
transferència implica la cessió de la titularitat, mentre que la delegació 
només en transmet l’exercici. No obstant això, l’article 150 CE sembla 
que només es refereix a l’exercici, ja que la titularitat de les 
competències està prevista a l’article 149 CE i als estatuts d’autonomia. 

(Ridao 2012:364) 

En el moment de la discussió de l’EAC 2006, és un aspecte clau:  
La celebración de consultas populares en Cataluña, uno de los puntos 
controvertidos del Estatut y objetivo de las partes recurrentes, que 
consideraron clara la inconstitucionalidad del artículo, es, tal y como 
establece la sentencia del Tribunal Constitucional publicada hoy, 
«perfectamente conforme con la Constitución» al determinar que el 
artículo sí establece una distinción entre «consultas populares» y 
«referéndum», que sí han de celebrarse mediante consentimiento estatal, 
distinción cuestionada en el recurso. 

(ABC 2010) 

L’article 150.2 CE forma part del títol VIII (el qual disposa 
l’organització de l’Estat). Aquest article, bàsicament, preveu la 
capacitat de transferir o delegar, a les comunitats autònomes, 
facultats quant a matèries de titularitat estatal: 

Artículo 150 
2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, 
mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de 
titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de 
transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros, así como las 
formas de control que se reserve el Estado. 

                                                
279 Quant a aquesta clàusula, Joan Ridao assegura que negociar-ne el sentit final 
fou complex: “També ha estat molt debatut el significat de la locució «que per la 
seva naturalesa siguin susceptibles de transferència», que actua com a límit 
constitucional a la cessió de competències de l’Estat. Normalment, la darrera 
paraula respecte d’això la té el Tribunal Constitucional, i els principis d’unitat i 
sobiranisa poden ajudar a interpretar la intransferibilitat d’una competència” 
(Ridao 2012:364). 
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La diferència, doncs, entre transferència i delegació és cabdal, ja 
que la primera comporta un desplaçament de la titularitat a la CA i 
la segona no (tan sols té per objecte l’exercici de la competència): 

L’article 150.2 CE distingeix entre els conceptes “transferir” i 
“delegar”, però no determina quina és la diferència jurídica entre 
ambdós. Alguna doctrina ha considerat que el tret distintiu entre 
ambdues figures es trobaria en el fet que la transferència comportaria el 
desplaçament de la titularitat de la competència a la comunitat 
autònoma, mentre que la delegació no afectaria aquesta titularitat, sinó 
que només tindria per objecte l’exercici de la competència, que seria 
assumit per la comunitat autònoma. Es tractaria, però, d’una diferència 
menor en la mesura que, en principi, les facultats que podrien assumir 
les comunitats autònomes, en l’un cas o en l’altre, serien les mateixes20. 
D’acord amb això, qualsevol d’ambdues figures jurídiques —
transferència o delegació— podria donar satisfacció a les pretensions 
d’assumir facultats estatals sobre les consultes populars per via de 
referèndum. 
Ara bé, cal aprofundir en dos aspectes relatius a l’àmbit material 
d’aplicació de l’article 150.2 CE; en primer lloc, quines són, en general, 
les matèries de titularitat estatal sobre les quals pot operar,  i, en segon 
lloc, ja més concretament, si les consultes referendàries constitueixen 
una matèria susceptible de transferència o delegació. 

(Martín 2014:35) 

D’una banda, Joan Ridao especifica un matís important entre 
aquests dos conceptes: 

La transferència té un caràcter econòmic i la delegació confereix la 
potestat per exercir la competència de la qual continua sent titular 
l’Estat. Tanmateix, un sector de la doctrina ha suggerit que transferència 
equival a la transmissió de competències financeres, això és, l’atribució 
de competències normatives i executives, reservant el terme delegació 
per a la cessió de facultats executives o de gestió de serveis estatals. 

(Ridao 2012:364) 

D’una altra, Carles Viver i Pi-Sunyer assegura que la doctrina 
majoritària del TC mai, abans de la STC 31/2010, no havia criticat 
l’existència d’aquesta reserva: 

La sentenza afferma che “l’intera regolamentazione” del referendum 
corrisponde allo Stato in virtù delle riserve costituzionali di legge 
organica in materia di sviluppo dei diritti fondamentali e dell’art. 92.3 
CE. La dottrina maggioritaria non ha criticato l’esistenza di questa 
riserva, ma l’estensione attribuita alla stessa da tale decisione (“l’intera” 
regolazione). La dottrina del TC per quanto riguarda il rapporto tra la 
legge organica dello Stato e le competenze era stata, fino a quel 
momento, molto più sfumata rispetto all’impostazione contenuta nella 
STC 31/2010. Ci sono buoni argomenti giuridici per difendere 
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l’esistenza di un ampio margine di regolazione autonomica dei 
referendum regionali. 

(Viver i Pi-Sunyer 2014:97)  

El vot particular que presenta el magistrat Jorge Rodríguez-Zapata 
Pérez, previ a la deliberació final del TC, defensava precisament 
que aquest article 122 de l’EAC 2006 s’havia de declarar 
inconstitucional: 

El art. 122 del EAC es –en fin– inconstitucional al atribuir a la 
Generalidad una competencia exclusiva para la convocatoria de 
consultas populares. La Sentencia interpreta esta norma hasta vaciarla 
de contenido (así en el FJ 69) pero es claro que la misma también 
vulnera las competencias del Estado en esta materia, como lo muestra 
ictu oculi la nueva Ley catalana 4/2010, de 17 de marzo, de consultas 
populares por vía de referéndum, dictada ya en desarrollo del EAC. 

(STC 31/2010:467) 

Tanmateix, el text final de la STC 31/2010 establia que aquest 
article era perfectament conforme amb la Constitució segons la 
doctrina següent: 

Así interpretada, «la competencia para el establecimiento del régimen 
jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la 
convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el 
ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de 
participación y cualquier otro instrumento de consulta popular», 
atribuida a la Generalitat por el art. 122 EAC, es perfectamente 
conforme con la Constitución, en el bien entendido de que en la 
expresión «cualquier otro instrumento de consulta popular» no se 
comprende el referéndum. Tal entendimiento parece implícito en el 
propio art. 122 EAC, que hace excepción expresa «de lo previsto en el 
artículo 149.1.32 de la Constitución». 

(STC 31/2010:328) 

Per tant, la sentència conclou establint que no és inconstitucional 
segons la interpretació de la sentencia mateixa: 

En consecuencia, el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en 
el sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la 
institución del referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización 
estatal de su convocatoria, y así se dispondrá en el fallo. 

(STC 31/2010:329) 

Aquest és, sens dubte, un dels punts controvertits de l’EAC 2006: 
La celebración de consultas populares en Cataluña, uno de los puntos 
controvertidos del Estatut y objetivo de las partes recurrentes, que 
consideraron clara la inconstitucionalidad del artículo, es, tal y como 
establece la sentencia del Tribunal Constitucional publicada hoy, 
«perfectamente conforme con la Constitución» al determinar que el 
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artículo sí establece una distinción entre «consultas populares» y 
«referéndum», que sí han de celebrarse mediante consentimiento estatal, 
distinción cuestionada en el recurso. 

(ABC 2010) 

És un punt polèmic que continua molt vigent, ja que és clau en el 
procés que Catalunya viu en el moment de redactar aquesta tesi. 
Com esmentàvem en l’apartat 3.10.4, CiU i ERC acorden formar 
govern al 2012 per, a més de combatre la crisi econòmica, “donar 
la veu als ciutadans mitjançant una consulta” (CiU–ERC 2012:1) 
per expressar llur opinió sobre el model de relació amb l’Estat. 
Aquesta consulta popular sobre el futur polític de Catalunya, que 
s’havia de celebrar el 9 de novembre de 2014 (9N), és organitzada 
per la Generalitat com a consulta, no com a referèndum280.  

Malgrat això, el govern espanyol presenta un recurs davant el TC, 
òrgan que n’impugna la convocatòria argumentant que es tracta, en 
realitat, d’un referèndum encobert (i, per tant, el TC contradiu la 
seva pròpia doctrina).  

Tot i la lluita jurídica i institucional entre la Generalitat i el govern 
espanyol, el govern català va reconvertir aquella consulta en un 
altra forma de participació més genèrica, un procés participatiu, i 
2.344.828 persones van expressar la seva opinió sobre el model de 
relació amb Espanya que preferien (apartat 3.10.4). 

 
8.6.4. Conclusions sobre les especificitats i tipologies 
identificades 
Als apartats anteriors hem pogut presentar només parcialment 
l’estudi d’especificitats aprofundit de les 99 formes analitzades 
(l’estudi complet s’inclou a l’Annex 10). Hi hem caracteritzat 
aquelles unitats en què es produïa una diferència significativa 
quant a la freqüència d’ús. 

Arran d’aquesta anàlisi, es fa palès com d’important és establir un 
llindar per treballar a partir de l’índex d’especificitat. Les formes 
que tenen massa poques ocurrències (menys de tres), un nivell 

                                                
280 Senz (2015) analitza a l’article “Lexicografia unitarista espanyola: les esmenes 
en el DRAE 2014 contra el procés català” com ha variat la definició de consulta i 
referéndum a les múltiples edicions del DRAE. En la pràctica, la darrera edició, 
les estableix com a sinònimes. 
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d’especificitat molt baix (inferior a E+03/E–03) o totes dues 
característiques alhora acostumen a aportar molt poca informació 
(o la que aporten és poc significativa), malgrat que hi ha 
excepcions (com els casos analitzats de parcialment o progrés dels 
apartats 8.6.2.1). Concloem afirmant que és necessari, doncs, 
establir per a futures recerques algun tipus de paràmetre 
metodològic (idealment un llindar estadístic) que ens ajudi a 
determinar a partir de quin grau una especificitat és significativa. 
En l’anàlisi realitzada, també s’han posat de relleu les freqüències 
(absolutes i relatives) i l’índex d’especificitat en les diferents parts 
del corpus. Tot i això, atès que aquesta és la part central de la 
nostra recerca, ens hem concentrat sobretot a analitzar els canvis 
significatius produïts en el bloc 2 del corpus, és a dir, els canvis 
existents entre les tres versions consensuades en seu parlamentària, 
ja que comparteixen unes característiques lingüístiques i 
pragmàtiques més homogènies. 
Tanmateix, considerem necessari aprofundir la caracterització 
contrastiva entre els documents del bloc 1 (les bases dels GP) i els 
del bloc 2 (les versions consensuades) per caracteritzar millor el 
discurs normatiu. 
L’índex de les formes específiques (positives i negatives) ha estat 
el punt de partida per fer-nos algunes preguntes metodològiques:  

• Per què una forma específica presenta un índex d’especificitat 
determinat a una part concreta del corpus? 

• Quin motiu explica la diferència quant a freqüència d’ús d’una 
forma en les diferents parts del corpus? 

• El motiu que l’ha originat, és de tipus tecnicojurídic (per 
adequar el text als criteris de tècnica normativa), de tipus 
tecnicolingüístic (per adequar el text estatutari a quina norma: la 
del discurs normatiu en català i/o als criteris de redacció i estil 
del Parlament de Catalunya? O als criteris tecnicolingüístics de 
les Corts?) o de tipus polític (per adequar-lo a la negociació 
política –en seu parlamentària o no– de la proposta de reforma 
de l’EAC 2006)? 

La voluntat de trobar una resposta a aquestes preguntes ha estat el 
punt de partida per analitzar les concordances de les formes (i, 
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quan ha estat pertinent, altres de la mateixa família lèxica, 
paradigma i/o coocurrents). 
Considerem que els resultats dels apartats anteriors han donat 
resultats excel·lents. Cal assenyalar, a més, que en molts casos, 
gràcies a les entrevistes, la bibliografia consultada (sobre Dret 
Públic, Ciències Polítiques i la reforma de l’EAC), i la 
documentació de treball (la pública i la confidencial que hem 
tingut ocasió de consultar) del Parlament i dels GP, s’ha aconseguit 
trobar l’explicació dels canvis observats durant la tramitació. A 
continuació exposem les conclusions sobre cadascuna de les 
tipologies identificades. 

Els canvis281 que hem detectat estudiant les especificitats del text 
de la Ponència es deuen, principalment, als factors següents:  

1) l’adequació de l’EAC 2006 als criteris lingüístics i 
estilístics dels SAL; 

2) l’adequació de l’EAC 2006 a la tècnica normativa; 
3) l’adequació de l’EAC 2006 a la negociació política; 

4) l’adequació de l’EAC 2006 als criteris lingüístics de les 
Corts Generals. 

A continuació, els presentem de manera resumida: 
1) l’adequació de l’EAC 2006 als criteris lingüístics i estilístics 
dels SAL del Parlament 
En primer lloc, en relació amb els casos de la primera categoria, 
hem observat que s’hi troben modificacions que, des d’un punt de 
vista lingüístic, són importants però tenen poca rellevància en el 
                                                
281 En aquest punt hem d’afirmar, tanmateix, que no és fàcil diferenciar 
nítidament aquest segon tipus de canvis de la tercera tipologia observada: els 
canvis que es deuen a l’adequació de l’EAC a la negociació política del text. 
Seria com la forma estableixi: aquest verb també es documenta en clàusules com 
en els termes que estableixi la llei/legislació estatal/… (que fa remissions a altres 
lleis) o a respectant el que estableixi l’Estat (que limita competencialment 
algunes matèries). Es pot interpretar que aquestes clàusules s’acostumen a emprar 
en el discurs normatiu per donar cohesió a la norma (i adequar-lo així a la tècnica 
legislativa) o per limitar les competències de l’EAC  (fruit, doncs, de la 
negociació política del text final). Això ens anima a estudiar el comportament 
d’aquesta mena de clàusules i llur freqüència d’ús en altres llengües. Un aspecte 
interessant a estudiar posteriorment podria ser precisament l’ús de les clàusules 
de remissió de lleis i limitatives com les esmentades. 
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procés de negociació de l’EAC 2006. Són les més superficials i les 
que, des del punt de vista de l’AD, ens interessen menys, atès que 
es produeixen simplement per adequar el text a les convencions 
estilístiques i lingüístiques d’aquesta institució. 
Són els casos, per exemple, de formes com cambra (que es canvia 
sistemàticament per Parlament), riscos (per riscs) o assumptes (es 
reemplaça per afers), o la substitució d’alguns usos impropis 
verbals (sobretot de subjuntiu a indicatiu, com els casos de les 
formes realitzin o actuïn). 

Dels casos analitzats, la gran part d’aquestes esmenes es produeix 
durant la primera fase de la tramitació (entre juliol de 2005 i 
setembre de 2005), etapa en què el text de la Ponència se sotmet a 
una rigorosa anàlisi i correcció tant lingüística com conceptual dels 
Serveis Jurídics i dels Serveis d’Assessorament Lingüístic del 
Parlament. 

2) l’adequació de l’EAC 2006 a la técnica normativa 
Aquests canvis lingüístics es justifiquen per l’adaptació del 
redactat estatutari a la pràctica habitual en tècnica legislativa. 
Aquestes esmenes són, des del punt de vista d’aquesta recerca, 
extremadament importants. 
El discurs normatiu, com qualsevol tipus de comunicació 
especialitzada, es regeix per unes regles discursives concretes. 
S’ha observat que el discurs normatiu té una natura híbrida. 
Presenta trets propis del discurs especialitzat i del discurs polític, i 
unitats lèxiques que provenen d’àmbits de coneixement concrets 
(sobretot de l’àmbit juridicoadministratiu) i del lèxic comú, i en 
molts casos les paraules estan connotades (positivament o 
negativa). 
Alguns casos en són, per exemple, la presència específica  al text 
de la Ponència de formes com règim o democràtica, dels usos 
analitzats de la locució de manera que o de l’increment en l’ús de 
normatives al corpus. 
En general, es tracta de formes que permeten que la redacció de 
l’EAC 2006 s’adapti a l’estil propi de les lleis. Un exemple concret 
seria l’ús específic positiu de títol o lletra a la darrera versió, ja que 
s’empra a contextos que serveixen per remetre a altres parts de la 
norma i que donen cohesió al text legislatiu. 
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Dins d’aquesta categoria, hem documentat alguns canvis, com els 
observats a partir de formes com tot (a la clàusula en tot cas), 
acord (a la locució d’acord amb), termes (a la clàusula en els 
termes establerts) o estableix (a la clàusula respectant el que 
estableix l’Estat) que cal analitzar més detalladament en recerques 
posteriors (tant en català com en altres llengües). 
Tot i que els canvis per d’aquesta segona tipologia es documenten 
durant tot el procés, hem observat com l’ús de clàusules remitives i 
reductives incrementa a mesura que avança la tramitació 
parlamentària. 
Entenem que aquests canvis es poden interpretar com a 
adequacions a la tècnica normativa (és habitual l’ús d’aquestes 
clàusules per cohesionar la norma amb la doctrina jurídica 
preexistent) o com a estratègies lingüístiques per, en el cas de 
l’EAC 2006, limitar l’autogovern que es volia blindar i augmentar 
amb aquesta reforma estatutària. En el cas que sigui habitual l’ús 
d’aquestes remissions, a partir de quin moment es consideraria que 
se’n fa un ús excessiu? 
Malgrat que alguns entrevistats han afirmat que aquestes clàusules 
tenen una finalitat exclusivament política, hem considerat oportú 
mantenir-nos-en neutrals i explicar aquest canvi des del màxim 
d’angles possibles. Així doncs, caldrà estudiar detalladament 
aquest tipus de clàusules en altres corpus i llengües. 

En paral·lel, quant als canvis que es deuen a l’adequació de l’EAC 
a la tècnica normativa, cal afirmar que la majoria són, per tant, per 
garantir la precisió del text normatiu. Tot i que hem documentat 
diferents esmenes d’aquest tipus (règim, estatut, manera…), el cas 
més paradigmàtic en seria la forma articles (apartat 8.6.3.2). 
Aquesta forma presenta especificitat negativa al text de la 
Ponència perquè a les versions posteriors s’hi introdueixen més 
remissions internes que l’inclouen. Això es fa per donar cohesió a 
la norma (com, per exemple, al segment que regulen directament 
les matèries esmentades pels articles 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5 , 68.3, 
77.3, 79.3, 81. 2 i 94 a l’article 60). Aquesta versió es consensua 
en comissió parlamentària i és fruit de la Ponència redactora, 
formada eminentment per diputats (composició a la taula 5 de 
l’apartat 3.7). 

3) l’adequació de l’EAC 2006 a la negociació política 
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Aquests canvis lingüístics es justifiquen per l’adaptació del text a 
la negociació dels interessos dels diferents GP quant al contingut 
del nou EAC. 

Aquests canvis són els que, per a la nostra recerca i des del punt de 
vista del Dret, l’AD i les Ciències Polítiques són més importants. 
Són, precisament, els àmbits competencials en què la Generalitat i 
l’Estat no es posen d’acord i que, en la majoria de casos, acaben 
desapareixent del text estatutari. Estan documentats, sobretot, 
durant la tramitació al Parlament i a les Corts Generals. 

Són, per exemple, les esmenes que hem identificat per mitjà de 
formes com televisiva (quant a radiodifusió televisiva i sonora), 
arbitratge (pel que fa a l’arbitratge i la mediació), carrera (quant a 
la carrera judicial) o els verbs ultrapassi (a la clàusula l’àmbit dels 
quals no ultrapassi el territori de Catalunya) i col·labora. El cas 
més representatiu és, sens dubte, el de la familia léxica de nació 
(epígraf nacionals de l’apartat 8.6.3.3). 
Són els casos en què hem pogut identificar competències o 
facultats que les versions inicials preveien i que desapareixen del 
text final. Puntualment també hi ha formes que detallen àmbits 
competencials no previstos inicialment (com tot el lèxic relacionat 
amb els tributs que es transfereixen a la Generalitat), però ha estat 
més habitual observar com, a mesura que evolucionava el text 
estatutari, les competències s’anaven laminant.  

4) l’adequació de l’EAC 2006 als criteris lingüístics de les Corts 
Generals 

Aquesta última tipologia és la menys habitual. S’identifica només a 
la fase de la tramitació al Congrés i al Senat. Algunes formes 
específiques de la darrera versió ho són perquè no apareixen abans. 
Són els casos d’excepte, salvant, contenir o adequat. Com  ja s’ha 
exposat, els SAL del Parlament desaconsellen l’ús d’excepte, atès 
que es prefereixen formes com llevat de/que. 

En redactar la versió final la comissió parlamentària que l’elabora 
a les Corts Generals la redacta en castellà (i, posteriorment, es 
tradueix al català; és el document que s’ha estudiat en aquesta tesi). 
Aleshores, els lingüistes del Parlament reben l’encàrrec de les 
Corts de fer una traducció com més directa i literal del text original 
possible. 
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Aquesta premissa de partida pot anar en contra d’un dels principis 
del llenguatge normatiu: l’adequació al principi de genuïnitat. 
Entenem que aquesta imposició quant a les tries lingüístiques no 
s’adiu a motius filològics ni de tècnica legislativa, ans a la voluntat 
de l’Estat que el text català tingués una estructura lèxica i 
sintàctica el més propera possible a la versió de l’EAC en castellà. 
Aquesta ingerència es pot, doncs, interpretar de dues maneres ben 
diferents: 

• L’Estat desconfia de la possible versió que pugui sortir del 
Parlament, per això revisa de prop i dóna instruccions precises 
quant a l’ús de determinades expressions. 

• L’Estat vol garantir la literalitat absoluta de la versió catalana 
de l’EAC aprovada al Congrés i al Senat per evitar que 
l’Estatut redactat d’acord amb l’estil de redacció normativa 
més genuí en català pugui donar peu a interpretacions diferents 
de les que disposa el text estatutari acceptat a Madrid. 

Com s’ha avançat, és difícil determinar si una tria lingüística 
determinada i algunes esmenes es deuen a la voluntat d’adequar 
tècnicament o políticament el text estatutari. 
Tot i això, aquesta primera exploració ens ha permès de detectar-
les i tipologitzar-les. Caldrà, en recerques posteriors, limitar-hi 
l’àmbit d’estudi per poder entendre’n millor el comportament i 
establir-ne una classificació final més acotada. 

Com a tasca futura ens proposem detectar, amb l’ajut dels 
lingüistes que van participar en la traducció, altres formes i 
segments repetits d’aquesta tercera versió originats per aquesta 
voluntat expressa dels lletrats del Congrés i del Senat que la 
traducció catalana de l’EAC 2006 fos el més literal possible.
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La musique qui se chante le plus facilement est 
la plus difficile à composer  

Montesquieu 
 
9. Conclusions 
Aquest treball s’ha basat en l’exploració lexicomètrica d’una sèrie 
textual cronològica legislativa, integrada per les diferents versions 
de l’EAC (text normatiu clau vigent des de 2006) i per les bases 
estatutàries presentades pels GP (altres documents clau sorgits 
d’aquell procés de reforma). Hem comentat les esmenes observades 
i les motivacions que les han justificat. Tot i això, no n’hem extret 
conclusions de tipus quantitatiu per no limitar-nos a comparar 
percentatges, ja que considerem que per comptabilitzar les esmenes 
caldria sistematitzar el recompte de les esmenes que es produeixen 
entre les diferents versions282. 
A continuació, exposem les conclusions a què hem arribat al llarg 
de l’exploració lexicomètrica dels textos derivats del procés de 
reforma de l’EAC 2006.  

La tesi contribueix a:  
• caracteritzar el procés de reforma de l’EAC 2006 (tot 

comparant-lo amb la resta d’estatuts d’autonomia de Catalunya); 
• identificar les contribucions dels grups polítics i caracteritzar 

llur ideologia a partir de les propostes estatutàries presentades; 
• identificar algunes de les característiques pròpies del discurs 

normatiu en general i de lleis orgàniques com els estatuts 
d’autonomia en particular; 

• validar i enriquir la metodologia de la lexicometria amb 
múltiples proves estadístiques i estudis qualitatius (hàpax, 
especificitats, coocurrències i segments repetits); i, 

• fer un estudi lexicològic d’aquest procés de reforma estatutària, 
detectar-hi els canvis principals i classificar-los en diverses 
categories. 

Hem dividit les conclusions en quatre apartats: 
• en relació amb el tema estudiat (el procés de reforma de l’EAC 

2006); 
                                                
282 Tot i no haver-la implementat en aquesta recerca perquè la tasca superava 
l’abast de la tesi, hem dissenyat una metodologia que ens permetrà dur a terme 
una caracterització exhaustiva i detallada per classificar les esmenes (vegeu 
l’apartat relatiu a les línies de treball de futur). 
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• en relació amb els usos lèxics dels GP i llur ideologia; 
• en relació amb la metodologia emprada; i 
• en relació amb els diferents tipus d’esmenes observades. 

9.1. Sobre la reforma de l’EAC 2006 
Hem contribuït a caracteritzar una “negociació estatutària avui 
encara poc estudiada”, segons afirmava Francesc Homs al 2008 a 
Catalunya a judici.  
Aquesta recerca, basada eminentment en l’estadística textual, no 
s’hauria pogut cloure satisfactòriament sense haver tingut accés tant 
a persones que van viure de prop el procés de reforma de l’EAC 
2006 (juristes, lingüistes, diputats, tècnics i assessors), com a 
documents relacionats amb aquesta tramitació parlamentària 
(inèdits, en alguns casos, fins aquesta tesi). 
Hem vist que el projecte d’autonomia del 1919 de la Mancomunitat 
és el primer reconeixement des de 1714 per a Catalunya d’una 
Administració pròpia. En aquell cas, el text es redacta a corre-cuita i 
té un caire federal i constituent. Tot i que el projecte s’interromp, 
aquell primer text estatutari suposa un bon punt de partida per a 
l’EAC 1932. 
L’EAC 1932 és un ressorgiment de les “aspiracions multinacionals 
d’Espanya” (Vilar 2013:60), però aquell estatut és un text que els 
historiadors consideren moderat, que aspira a una distribució 
competencial República/Generalitat, una estructura federal per a 
Espanya, la creació d’un govern comú federal per als Països 
Catalans, la declaració del català com a única llengua oficial i el 
reconeixement de Catalunya com a nació. 

Les cròniques periodístiques de Lluís Aymamí de 1932 revelen que, 
com passa durant el 2006, la tramitació a les Corts Generals rebaixa 
el contingut estatutari. Tot i això, malgrat la “forta decepció per la 
retallada” en ambdues reformes, quasi tots els partits veuen l’EAC 
com una eina útil (partits com ERC no ho interpreten així i, per 
això, opten per recolzar el vot contrari al referèndum). 

El mètode de treball que s’aplica per redactar l’EAC 1979 inspira la 
metodologia de reforma de l’EAC 2006: redacció d’un 
avantprojecte per part d’una ponència, debat en comissió i en ple i 
aprovació per part del Parlament. L’EAC 1979 es proposa regular 
principalment la condició política dels catalans, la justícia i 
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l’organització territorial i el reconeixement com a nació: la realitat 
nacional inicial es transforma en nacionalitat. 
L’EAC 1979 del Parlament presenta autoretallades respecte del text 
inicial però és durant la tramitació a Madrid que es produeixen els 
canvis més significatius. Tot això també succeeix amb l’EAC 2006. 

A més, quant a l’EAC 2006, cal assenyalar que la reforma inicia la 
“dècada que ha capgirat el país”, tal com Colomer, i Gelis (2013) 
han afirmat. Aquest procés s’entén com l’últim intent per trobar 
l’encaix de Catalunya a Espanya, que no s’ha pogut resoldre 
satisfactòriament amb els EAC de 1932 ni de 1979. 
La reforma de l’EAC 2006 parteix d’una relectura menys centralista 
de la CE (l’anomenada doctrina Argullol). Tanmateix, la paràlisi i 
el retrocés del desenvolupament autonòmic –el legislador estatal 
expandeix al màxim els seus títols competencials–, fan que l’any 
2001 es creï la Comissió d’Aprofundiment per a l’Autogovern, que 
vol emprar les bases dels diferents GP. Llur escàs rigor jurídic fa 
que la comissió les desestimi i encarregui uns informes a l’Institut 
d’Estudis Autonòmics (IEA), l’autèntic punt de partida l’EAC 2006. 
Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’IEA en aquell moment, havia 
estat magistrat del Tribunal Constitucional de 1992 a 2001. Per tant, 
l’EAC 2006, a diferència dels altres estatuts catalans, tensa al 
màxim l’autonomia. Viver i Pi-Sunyer, un dels principals pares 
intel·lectuals d’aquest EAC, coneix al detall la doctrina 
constitucional i els límits que imposa la Carta Magna espanyola. 
Durant la tramitació inicial en comissió i al Ple del Parlament, es 
pacta un text estatutari molt més maximalista que els estatuts 
anteriors. Tanmateix, el pacte Mas-Zapatero, primer, i la posterior 
negociació a Madrid, fan que el text que aproven les Corts Generals 
el 10 de maig de 2006 estigui retallat significativament. Per tant, el 
Congrés dels Diputats és, com en el cas de l’EAC 1932 i 1979, 
l’escull principal per a les aspiracions d’autogovern catalanes. 

La campanya que lidera en aquell moment el Partit Popular en 
contra de la reforma estatutària contribueix a crear, en una part de la 
població catalana, un ambient de frustració simbòlica que culmina 
amb la STC 31/2010. 

La sentència fa palès el fracàs del nou EAC quant a reconeixement 
de Catalunya com a nació, blindatge competencial i millora del 
finançament. La manca de reconeixement nacional de Catalunya és 
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precisament l’espurna que impulsa la gent a secundar el 10 de juliol 
de 2010 la manifestació Som una nació. Nosaltres decidim. 
Aquesta sentència, com afirma Jaume Bosch, trenca el pacte 
constitucional de 1978 i culmina el procés polític de regressió cap al 
centralisme (Bosch 2013:47). Per a molts catalans és més que això: 
és el trencament definitiu del vincle sentimental amb Espanya.  
La manifestació del 10-J posa com a punt central del debat polític 
català el dret a decidir, que no supera la seva posició perifèrica en 
el debat polític espanyol. 

La reclamació a exercir aquest dret se supera, almenys a Catalunya, 
amb el procés participatiu del 9 de novembre de 2014. Aleshores, 
els poders públics de Catalunya enceten un procés polític que ja no 
aposta per l’encaix de Catalunya a Espanya, sinó per la 
independència. 
Aquest procés polític té un nou termini: el 27 de setembre de 2015. 
Aquell dia s’haurien de celebrar unes eleccions autonòmiques que, 
en cas de donar una majoria a les forces polítiques sobiranistes 
(encapçalades per CiU i ERC, i recolzades per associacions de la 
societat civil com Òmnium Cultural i l’ANC), endegarien un 
hipotètic procés de secessió de Catalunya. 
Aquest repàs als diferents projectes i estatuts d’autonomia –i als 
paral·lelismes identificats en els diferents processos de reforma i 
aprovació– demostra, doncs, que l’EAC 2006 és l’última proposta 
que Catalunya (com a subjecte polític que s’autoreconeix com a 
nació mitjançant múltiples declaracions de sobirania aprovades en 
el Ple del Parlament) proposa a l’estat plurinacional espanyol per 
trobar-hi un encaix que satisfaci les seves aspiracions polítiques. 

Considerem, doncs, que aquesta recerca ha contribuït a caracteritzar 
lexicològicament i a entendre millor el procés de reforma de la 
norma institucional bàsica de Catalunya, l’estatut d’autonomia 
vigent actualment: l’EAC 2006. 

9.2. Sobre els usos lèxics dels GP i la ideologia 
Quant a les contribucions dels grups polítics i a la ideologia que 
defensen, hem vist que les anàlisis qualitatives i quantitatives ens 
han permès d’identificar a través del vocabulari alguns dels 
objectius inicials que CiU, ERC, ICV-EUiA i PSC-CpC estableixen 
en les seves bases estatutàries. Aquest temes s’han identificat, 
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sobretot, amb les anàlisis dels capítols 8.4 (vocabulari comú), 8.5.4 
(hàpax del bloc 1) i 8.6 (especificitats del bloc 1). 
CiU articula la seva base estatutària com un nou pacte polític per 
incrementar l’autogovern, i reconèixer i actualitzar els drets 
històrics. Per això empra un lèxic que apel·la a l’autoorganització 
sobirana i presenta la reforma com un projecte irrenunciable, 
coherent amb el caràcter plurinacional d’Espanya. 

Amb la forma Navarra s’ha pogut identificar aquesta voluntat de 
reconèixer els drets històrics. Es tractava d’un aspecte clau de la 
negociació política però, a la darrera fase de la tramitació 
parlamentària desapareix completament del text quan la DA 1 que 
s’aprova a les Corts Generals no n’inclou cap referència. 
ERC fa una crida a la sobirania del poble català mitjançant el dret 
dels pobles a l’autodeterminació, als drets històrics i al 
reconeixement de Catalunya com a nació. Hi rememora les fites 
d’autogovern ja assolides i es proposa modificar i establir un nou 
règim polític com a estat independent. 

La base estatutària d’ERC, però, va més enllà dels límits 
constitucionals, segons Homs (2008:54). Això es fa palès només 
llegint el títol de la base: Constitució de l’estat lliure de Catalunya. 
Per això, entre les formes característiques, apareixen paraules com 
ambaixades o consolats, relatives a les estructures d’estat que 
establiria aquesta base en cas d’aplicar-se. Cal remarcar, per últim, 
que hi apareix l’única referència a la recentralització (forma 
recentralitzadora), que motivaria la secessió segons ERC. 

La proposta d’ICV–EUiA afirma que Catalunya no ha pogut 
realitzar plenament les seves aspiracions d’autogovern. A més el 
text afirma que l’Estat no ha seguit el caràcter plurinacional que 
preveu la CE. Per això, proposen l’EAC 2006 com un nou pacte 
federal per obtenir més autogovern. La caracterització lexicomètrica 
ha permès identificar el llenguatge clau d’aquest partit, amb formes 
com encaix, federades, federalització, federals, foralitat, 
pluralistes, plurilingüístic i multiculturalitat, o el segment repetit 
(exclusiu d’aquest grup) federalisme pluralista. Com s’ha constatat 
a l’apartat 7.4.1.3, aquest és un dels textos més rics del corpus però 
amb menys hàpax. Més enllà d’aquesta tesi, caldria ampliar l’estudi 
a altres corpus per determinar si es tracta d’ una tendència anòmala 
o normal. 
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Finalment, la base de PSC-CpC defensa el dret a l’autogovern dels 
ciutadans de Catalunya que els confereix una voluntat nacional 
expressada repetidament a través de la seva història. Segons aquesta 
base estatutària, el GP socialista vol renovar, amb l’EAC 2006, el 
pacte constitucional en què es basa l’autogovern català. Aquest text 
és el que menys hàpax té del corpus. Alguns d’ells són 
descentralitzant o desconcentrant, tot i que l’ús de les formes 
d’aquesta família no és exclusiu d’aquest grup283.  
En aquest bloc 1 del corpus integrat per les bases estatutàries dels 
GP, s’han identificat formes característiques del discurs polític 
(excepte les propostes de CiU i ERC, que eren híbrides, a mig camí 
del discurs polític i del discurs normatiu), mentre que la majoria de 
textos del bloc 2 corresponen sobretot al discurs normatiu. A 
continuació exposem les característiques dels textos estatutaris 
consensuats en seu parlamentària. 

Pel que fa a l’estudi de la versió final de la Ponència que s’aprova el 
8 de juliol de 2005 en comissió parlamentària, s’hi ha pogut detectar 
l’ús impropi de verbs en futur en català que, posteriorment, els SAL 
substitueixen per formes en present mantingut. Hem constatat així 
com els diputats que elaboren la primera versió no coneixen les 
convencions més bàsiques de la redacció normativa en català. 
(Quant a aquest ús, també és destacable la desconeixença que en 
demostren els magistrats encarregats de redactar la STC 31/2010). 

(Aquesta sentència afirma que l’EAC 2006 utilitza de manera 
gramaticalment incorrecta, però políticament significativa, el temps 
present per expressar els seus preceptes (STC 31/2010:487)). 
Tanmateix, Duarte (1993), Sanjaume (2009) o SAL (2014), entre 
altres, afirmen que en català el present “és el temps que dóna 
actualitat permanent al text normatiu” (Sanjaume 2009:8). 

En caracteritzar el text estatutari que s’aprova al Ple del Parlament 
el 30 de setembre de 2005, hem constatat com el preàmbul és una 
part de la norma amb una concentració especialment alta de formes 
connotades, més habituals en el discurs polític. 

Juntament amb el vocabulari tecnicoadministratiu propi de les lleis 
(amb verbs com sancionar, representar, atorgui…), hi apareixen 
formes més habituals del discurs polític com pluralitat, 
                                                
283 En recerques futures, l’anàlisi amb Iramuteq ens permetria estudiar les formes 
d’aquestes famílies contrastivament. 
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nacionalitats, euroregió, injustícies… Aquest tret s’ha fet palès amb 
l’ús del possessiu de la primera persona del plural (nostre) al 
preàmbul284 (forma que també s’empra a les bases de CiU, ERC i 
ICV-EUiA). 
Altres estudis que han caracteritzat el discurs normatiu 
(Chierichhetti, i Garofalo 2010) també han detectat, en aquesta part 
de la norma, unitats interessants des de l’òptica de l’AD polític, 
línia en què també apunten els resultats d’aquesta tesi. Per validar 
els resultats d’aquesta exploració caldria, però, dur a terme estudis 
d’altres corpus similars. 
Al capítol 8 també hem observat que en el preàmbul de la versió del 
Parlament (com en el de les Corts Generals i en el de les bases 
estatutàries), es fa referència a xifres relatives a anys (com 1931, 
1977 o 1978) i segles (XVIII) que tenen un fort valor simbòlic. 
Aquest ús contrasta amb el valor referencial de les xifres relatives a 
anys documentats a la part dispositiva de la llei (a contextos com 
llei orgànica 2/1986, del 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat). Caldria, doncs, ampliar l’estudi dels usos de xifres 
relatives a anys en les diferents parts de la llei per descriure llurs 
característiques discursives. 
A l’estudi de la versió final de l’EAC 2006, que aproven les Corts 
Generals el 10 de maig de 2006, s’hi troben també formes 
interessants per a l’àmbit de l’anàlisi del discurs (com autonomies, 
transició, peatges i autovies), però també es caracteritza pel 
vocabulari tecnicocompetencial, que indica els àmbits i matèries del 
nou EAC 2006. 
Per últim, en aquesta versió també s’han detectat hàpax com 
constitucionalment i constitucionalitat que, juntament amb l’ús de 
clàusules limitatives (com d’acord amb el que estableix o 
respectant el que estableixi l’Estat, de l’epígraf estableixin de 
l’apartat 8.6.3.2), fan que la darrera versió de l’EAC 2006 presenti 
una retallada notable si es compara amb la versió inicial. 
 

 
 
                                                
284 Els preàmbuls de les lleis són, per definició, parts sense valor normatiu, però 
tenen una importància cabdal per entendre i aplicar la llei. 
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9.3. Sobre la metodologia lexicomètrica 
Pel que fa a les conclusions sobre la metodologia que hem aplicat, 
cal constatar que aquesta recerca avala la validesa de la lexicometria 
per caracteritzar una sèrie textual cronològica legislativa, que 
compta amb diverses versions d’una llei i altres documents 
relacionats amb la seva tramitació parlamentària. 

El nostre mètode de treball s’ha basat en una anàlisi polièdrica 
basada en criteris estadístics (AFC, riquesa lèxica, distància lèxica, 
coocurrències, especificitats), freqüencials (hàpax, altes 
freqüències) i qualitatius (formes específiques, segments repetits). 
Els estudis qualitatius d’especificitats i segments repetits, 
complementats puntualment amb l’anàlisi de les coocurrències, ens 
han permès fer la panoràmica general del procés de reforma de 
l’EAC 2006 del capítol . 

A més de les anàlisis lexicomètriques i estadístiques habituals –i 
que tot seguit comentem– que es duen a terme en aquest tipus de 
caracteritzacions lexicomètriques, aquesta recerca ha demostrat que 
les entrevistes són un molt bon complement per a l’estudi qualitatiu. 

Malgrat que no s’havien previst inicialment i que, segons la 
bibliografia estudiada, no s’acostuma a aplicar en exploracions 
lexicomètriques, en el nostre cas les entrevistes han estat 
especialment pertinents per resoldre algunes ambigüitats i, sobretot, 
per entendre les interioritats d’un procés de negociació política tan 
complex com aquest. 

A diferència de les aproximacions textualistes (lectura literal de la 
norma, sense tenir en compte l’historial per aclarir el sentit de les 
paraules que s’hi empren), per explicar els usos lèxics observats, 
ens hem basat en tota la bibliografia existent sobre aquesta reforma, 
en la història legislativa de l’EAC 2006 i en les declaracions 
d’alguns tècnics i diputats que van participar en la redacció 
d’aquesta llei. 
Aquesta anàlisi també ens ha permès constatar que la fórmula de 
Guiraud basada en l’estudi de la type token ratio no dóna bons 
resultats per estudiar la riquesa lèxica d’un corpus amb textos de 
mida diferent, ja que és excessivament dependent de les dimensions 
dels subcorpus que l’integren. Si l’apliquem, la riquesa lèxica 
presenta una correlació directa amb la mida de les parts. 
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Així doncs, el mètode d’estudi de la riquesa lèxica que hem aplicat, 
basat en els treballs de diversos membres del GIAT, com Ondelli, i 
Viale (2010), i Tuzzi (2013), ha donat millors resultats. El nostre 
estudi ha consistit en analitzar exhaustivament múltiples mostres de 
text, però sempre de les mateixes dimensions. 

En aquest cas, no existeix una correlació directa amb la mida de les 
parts del corpus. Hem conclòs, doncs, que les bases elaborades per 
ICV-EUiA i PSC-CpC presenten un vocabulari més variat, mentre 
que les versions consensuades són menys riques (lèxicament 
parlant). 
Per estudiar la distància lèxica existent entre els subcorpus, s’ha 
aplicat la fórmula desenvolupada a partir dels treballs de Labbé 
(2003, 2007) millorada amb les contribucions de Tuzzi (2010b) i 
Cortelazzo, Nadalutti, i Tuzzi (2013).  
La gràfica número 11 ens permet diferenciar clarament dos blocs: 
d’una banda, les versions consensuades en seu parlamentària (els 
textos del bloc 2) formen un grup compacte; d’una altra, les bases 
estatutàries constitueixen un altre grup ben diferenciat. 
Així mateix, la gràfica número 13 ha permès agrupar en 
conglomerats en blocs compactes les diferents parts de la norma 
(part expositiva, part dispositiva i part final), independentment de 
llur autoria. Els preàmbuls presentats per ICV-EUiA, CiU i PSC-
CpC han format un conglomerat independent, fet que demostra que 
les característiques discursives d’aquests textos són diferents a les 
dels preàmbuls d’ERC i de les versions consensuades del bloc 2. 

Per tant, aquesta anàlisi, a més de ser un bon complement dels 
estudis fets amb Lexico3, també es un mètode que ens permet 
validar estadísticament les nostres hipòtesis, d’acord amb la tradició 
d’anàlisi lexicomètrica, com ja havíem fet en el projecte de tesi 
(Morales 2008). L’anàlisi estadística demostra com, d’una manera 
clara, els subcorpus creen dos blocs de documents compactes ben 
diferenciats. 
L’estudi d’altes freqüències aplicat ha donat resultats molt 
interessants. Durant la revisió bibliogràfica s’ha constatat que es 
tracta d’un mètode que quasi no s’utilitza en recerques 
lexicomètriques. Tanmateix, caldria generalitzar-ne l’aplicació ja 
que, un cop descartades les paraules funcionals, permet detectar les 
formes més significatives del corpus i entendre’n llur ús al corpus. 
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En aquesta recerca, que parteix d’una aproximació formalista, hem 
fet servir agrupacions creades ad hoc. Hem identificat alguns 
criteris de classificació lexicològica, com els de Grimaldi, i 
Ricamboni285 (recollits a Cortelazzo, i Tuzzi 2007:144-145), que no 
hem pogut aplicar. 

Volem complementar aquest estudi amb Iramuteq, per identificar-hi 
les paraules més freqüents i classificar-les d’una forma més 
sistemàtica. Així podrem obtenir agrupacions lèxiques que ens 
permetin fer inferències estadístiques sobre els usos lèxics de cada 
bloc. 
Les anàlisis lexicomètriques dutes a terme, acompanyades de 
caracteritzacions de corpus similars en català i en altres llengües, 
ens permetria identificar tendències generals del discurs normatiu 
presents en d’altres llengües. 
Durant l’estudi, s’ha analitzat l’estructura general de les diferents 
versions consensuades de l’EAC 2006 (títols, capítols, articles, etc.) 
i dels continguts. L’anàlisi dels capítol 8.1 i, sobretot, 8.2 ha estat 
enriquidora. Un exemple representatiu n’és el fet d’haver detectat la 
desaparició de la referència als drets històrics (present en la DA 1, 
però eliminada en les versions posteriors). 
L’anàlisi freqüencial i estadística ha generat una corba de 
creixement i un diagrama de Pareto, que ens han ajudat a identificar 
les tendències lèxiques del corpus. L’AFC ha confirmat que els dos 
blocs de documents formen dues agrupacions separades, resultat 
confirmat amb l’estudi de la distància lèxica.  

Tanmateix, els resultats més interessants es troben en els estudis de 
la riquesa lèxica, de la distància lèxica i de les altes freqüències. Els 
estudis qualitatius del vocabulari comú, del vocabulari original, i 
sobretot dels hàpax, també han estat fructífers. 

L’estudi complementari dels segments repetits i de les 
coocurrències, a més, s’ha erigit com un bon mètode per 
caracteritzar algunes de les estructures més habituals del discurs 
normatiu català, però fer-ne un estudi detallat anava més enllà de 

                                                
285 Aquestes investigadores preveuen categories com institucional, social, 
conflictual i internacional. Implementar-les en aquesta recerca anava més enllà de 
l’abast d’aquesta tesi doctoral. 
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l’abast d’aquesta tesi. Per això, ens proposem aquest objectiu com a 
línia de treball futur. 
En paral·lel, hem d’afirmar que la caracterització dels hàpax té un 
gran interès per analitzar qualitativament el corpus. Hàpax pot 
referir-se, segons la bibliografia revisada, a les formes de freqüència 
1 a una única part (subcorpus) o a tot el corpus. Considerem 
necessari estabilitzar-ne el significat, ja que els resultats obtinguts 
segons una definició o l’altra varien força. En el nostre cas, els 
hàpax de bloc (definició C) i de part  (definició B) han aportat els 
resultats més interessants. 
Durant aquesta fase també s’ha constatat que alguns autors han 
caracteritzat els dislegomena (és a dir, les formes de freqüència 2 a 
una part o a tot el corpus). En molts casos aquestes formes s’haurien 
descrit amb l’anàlisi d’especificitats. Tanmateix, atès l’abast 
d’aquesta tesi no hem pogut caracteritzar-les totes i hem hagut de 
limitar-nos a les formes amb una freqüència superior a 2 i un índex 
d’especificitat superior a E+02/E–02. Creiem que aquest estudi pot 
ser un bon complement al dels hàpax. 
Pel que fa als hàpax, durant la recerca hem observat que, d’una 
banda, entre les formes del bloc 1 apareixen paraules recurrents del 
discurs polític, moltes de les quals s’analitzen a Fernández 
Lagunilla (1999), Martín Rojo (2000) o Nuñez, i Guerrero (2002). 
D’una altra banda, s’ha observat que les formes amb freqüència 1 
del bloc 2 inclouen més unitats terminològiques i lèxiques pròpies 
del discurs juridicoadministratiu. 

Cal destacar que el nucli de l’anàlisi del capítol 8, l’anàlisi 
d’especificitats, ha estat el que ha donat els resultats més 
significatius. Tot i això, aquesta anàlisi sola no hauria estat suficient 
per explicar els canvis observats durant tota la reforma, ja que cal 
complementar-lo amb l’estudi qualitatiu dels segments repetits i les 
coocurrències.  

Hem constatat que el criteri triat (índex d’especificitat superior a 
E+02/E–02 i una freqüència superior a 2) ens ha permès seleccionar 
unitats de l’anàlisi qualitativa pertinents que ens han dut a esmenes 
importants observades durant tot el procés de reforma estatutària.  

Malgrat els bons resultats, tanmateix, som conscients que algunes 
formes interessants per a l’anàlisi poden restar ocultes. En aquest 
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punt volem citar un cas no analitzat durant la recerca (per la seva 
baixa freqüència en el corpus): la forma aeroport286.  
Som conscients, doncs, que podem obtenir millors resultants si 
refinem encara més els nostres criteris quantitatius i qualitatius. Per 
tant, creiem que caldrà complementar l’estudi amb l’exploració 
lexicomètrica amb Iramuteq per, així, identificar els lemes i famílies 
de formes especialment interessants per a l’AD que poden no 
superar els llindars estadístics marcats.  
L’anàlisi de les especificitats també ens ha permès concloure que, 
de les unitats estudiades, el vocabulari que s’empra a les bases 
estatutàries és més aviat de tipus polític. Tot i que hem analitzat de 
manera genèrica les especificitats del bloc 1 del corpus, una selecció 
de formes específiques del bloc 2 ens ha proporcionat alguns dels 
resultats més interessants. 
Quant al bloc 1, s’ha observat que CiU presenta un ús específic de 
formes com ambiciós, irrenunciable, cohesionada i solucions per 
bastir el seu projecte d’EAC. Al text d’ERC hem documentat 
formes molt políticament connotades com catalanitat, [estat] 
associat, alguns topònims relatius als fusterians Països Catalans 
(com Alguer o Balears) i regne (tot fent servir l’estratègia 
d’autodefinir-se com a estat contraposant-se al regne d’Espanya, 
sintagma en què apareix). ICV-EUiA opta per complementar 
l’autodeterminació del poble català amb formes com autogovern o 
federació i l’ús del sintagma específic ja analitzat a l’apartat 8.5.4: 
federalisme pluralista. Finalment, PSC-CpC ha caracteritzat el seu 
text estatutari amb formes com benefici, protegeix i equiparació de 
gèneres també per presentar la reforma estatutària de manera 
positiva. 
Havent estudiat qualitativament les 99 formes específiques del bloc 
2 del corpus, hem constatat que és important fer estudis lexicològics 
sense seleccions prèvies d’unitats d’anàlisi. 

Hem observat que, malgrat que la majoria de formes funcionals 
emprades en el text (almenys entre les altes freqüències i les 
especificitats) no són pertinents per a l’AD, en alguns casos poden 
resultar claus per entendre un text, com tot, emprat a la clàusula en 
                                                
286 Malgrat que hi ha dues ocurrències a la versió final, aquesta forma és cabdal i 
fa referència a una competència importantíssima: la gestió de les infraestructures 
portuàries i aeroportuàries. 
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tot cas, o els adverbis totalment i parcialment, importants 
políticament i jurídicament. Amb l’anàlisi de les concordances de la 
forma específica progrés, s’ha vist com la versió final de l’EAC 
2006 inclou alguns fragments incorporats durant la tramitació a 
Madrid (solidària amb el conjunt d’Espanya i incardinada a 
Europa) no recollits en les versions anteriors i que representen, 
tanmateix, canvis significatius.  

A més, el contrast de les especificitats d’ambdós signes (positiu i 
negatiu) ens ha permès identificar els temes infrarepresentats en 
alguna de les parts (com és el cas del reconeixement de Catalunya 
com a nació a la versió de les Corts Generals, detectat amb l’ús de 
l’adjectiu nacionals, amb un índex E–03) o aquells temes que 
apareixen més vegades de les esperades estadísticament en una 
versió estatutària (és significatiu l’ús específic de financeres –i 
d’altres formes relacionades amb la gestió de la hisenda, un dels 
objectius d’aquesta reforma– a la versió de la Ponència). 
El fet que hàgim pogut detectar totes aquestes variacions demostra, 
de nou, la validesa metodològica que té, en general, l’anàlisi 
quantitativa i, en particular, la lexicometria. 

L’anàlisi qualitativa de les especificitats (que es pot consultar 
íntegre a l’Annex 10) ens ha permès identificar no només les 
temàtiques i formes més controvertides del procés de reforma 
estatutària, sinó també alguns dels canvis més importants entre les 
múltiples versions consensuades en seu parlamentària. 

9.4. Sobre les tipologies identificades 
Hem pogut agrupar aquests canvis en quatre grans categories que 
s’expliquen pels factors següents: 
1) L’adequació del text als criteris lingüístics i estilístics dels 

Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament. Juntament 
amb els Serveis Jurídics, els SAL assessoren els diputats per 
adaptar lingüísticament el redactat de les lleis a les convencions 
del discurs normatiu. Aquesta unitat de treball ens va permetre 
accedir al Llibre d’estil de les lleis i altres textos del Parlament 
de Catalunya quan el seu contingut encara no era de domini 
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públic287. En aquesta categoria hem trobat tres subtipus 
d’esmenes: 
D’una banda, tindríem casos com cambra o entitats locals que, 
respectivament, se substitueixen a les versions posteriors per 
Parlament, assumptes i ens locals. Es deuen a la intervenció 
dels SAL per assegurar el principi de precisió del llenguatge 
normatiu. Així doncs, un cop revisen el text estatutari 
desapareixen els coreferents com cambra o s’empren unitats 
lèxiques més precises, com afers o ens local.  
De l’altra, s’identifiquen canvis que es produeixen per adequar 
el text als criteris de redacció i estilístics dels SAL. Els 
exemples més representatius serien l’ús sistemàtic a les versions 
finals de la tramitació de per mitjà de i de riscs en contextos en 
què s’empraven, respectivament, les formes mitjançant i riscos. 
Per últim, cal assenyalar les esmenes que es deuen a la correcció 
del text original. Es produeixen perquè el text original presenta 
usos inadequats o incorrectes en català. En aquesta categoria, cal 
subratllar les transformacions d’algunes formes verbals del 
subjuntiu a l’indicatiu (com algunes ocurrències dels verbs 
estableixin, desenvolupin o tinguin) o els canvis de futur simple 
a present (de formes com participarà o promourà) ja que “s’ha 
d’evitar l’ús del futur perquè pot generar confusió sobre el 
moment en què s’ha d’aplicar el precepte” (SAL 2014:33). 

2) L’adequació del text als criteris tècnics dels Serveis Jurídics del 
Parlament. Els lletrats del Parlament intervenen en el procés 
com a assessors dels diputats per adaptar el text estatutari a la 
tècnica normativa; és a dir, garanteixen que el text s’adequa al 
marc jurídic vigent i a les convencions discursives pròpies del 
Dret i la Ciència Política. 

Així doncs, en l’anàlisi s’han identificat canvis com el del 
sintagma servei (públic) de radiodifusió televisiva i sonora o 
que es reemplaça per la forma que normalment s’empra en les 
lleis: servei de comunicació audiovisual.  
En aquest grup també cal esmentar altres casos com els de 
règim, estatut o manera i, sobretot, el cas més paradigmàtic: 

                                                
287 Des de març de 2015, aquest document es pot consultar a la pàgina de recursos 
del Parlament. 
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article(s). L’ús d’aquestes formes presenta un increment, 
sobretot, durant la segona fase, ja que serveixen, com ja hem 
assenyalat, per donar cohesió a la norma. Són documentades a 
clàusules que fan remissions internes, a altres parts de la norma, 
i, per tant, funcionen com si fossin elements anafòrics. 

A més, cal assenyalar altres segments que designen l’àmbit i 
l’abast competencial del precepte en què apareixen, com el cas 
de de les assegurances i de les mutualitats, en què delimiten i 
concreten les atribucions estatutàries quant a aquella matèria. 

Per últim, en aquest grup s’ha de destacar l’ús de clàusules 
limitatives com d’acord amb el que estableix, en els termes que 
estableix o en els termes que determini la normativa estatal, 
només per donar-ne alguns exemples. Hem constatat que els 
usos estudiats presenten característiques discursives interessants 
que volem analitzar més exhaustivament en recerques futures. 

3) l’adequació del text a la negociació política de l’EAC 2006. 
Com s’ha informat, aquests són els canvis que depenen 
exclusivament de la negociació política del text estatutari que 
havia de sorgir d’aquell procés de reforma. 

Alguns dels casos més representatius han estat el de les formes 
arbitratge, tributària, cedits o territorialitzables, entre altres. 
Durant el procés es canvia el lèxic per limitar-ne l’abast 
competencial (arbitratge), es regulen algunes matèries i 
competències que no constaven a les fases inicials de l’EAC 
(tributària) o s’introdueixen noves paraules per reduir la quota 
d’autogovern del nou EAC 2006 (cedits o territorialitzables). 
Des del nostre punt de vista, aquesta tipologia és la que resulta 
més interessant per a la Lingüística Aplicada de caracteritzar 
exhaustivament, ja que acostuma a guiar-nos als aspectes més 
delicats de la negociació de l’EAC 2006, com el reconeixement 
nacional de Catalunya, el blindatge competencial, la justícia i el 
finançament. 

4) l’adequació del text als criteris lingüístics i estilístics dels 
serveis lingüístics de les Corts Generals. El text resultant del 
procés que hem analitzat és la norma institucional bàsica 
catalana vigent: l’EAC 2006. Atesa la seva importància i el 
caràcter estatal de la norma (recordem que forma part de 
l’anomenat bloc de la constitucionalitat de l’ordenament jurídic 
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espanyol), el tràmit parlamentari de qualsevol reforma 
estatutària és més complex que el de qualsevol llei ordinària. 
Així doncs, s’estableix una comissió de treball, una ponència 
redactora proposa un EAC en català, que es debat, s’esmena i 
s’aprova al Parlament el 30 de setembre de 2005. La fase 
següent del tràmit és a les Corts Generals, motiu pel qual els 
SAL del Parlament tradueixen al castellà288 la proposta de 
reforma, versió amb què es treballa a Madrid. Per tant, la versió 
final s’aprova en castellà, però cal retraduir-la perquè l’EAC 
1979 establia el català com la llengua oficial de Catalunya. 
Durant aquesta recerca hem pogut entrevistar les persones del 
SAL  s’encarreguen de traduir-ne la primera versió al català i de 
retraduir-lo –un cop passat el ribot– al català: Joan Fibla, 
Margarida Sanjaume i Enric Tudó. Durant l’entrevista, la 
coordinadora d’aquesta unitat, Margarida Sanjaume, assegura289 
que, a diferència de quan s’ha de traduir el text del Parlament 
del català al castellà, els lletrats de les Corts donen directrius als 
lingüistes del Parlament sobre algunes tries lèxiques i 
estilístiques per a la versió final catalana de l’EAC 2006. 

Alguns dels casos identificats en aquesta recerca han estat les 
formes adequat, contenir, excepte i salvant. 
Segons la bibliografia, formes com adequat o contenir són poc 
precises en els contextos analitzats, motiu pel qual una norma 
redactada en català no les hi hauria inclòs. Quant a excepte i 
salvant, no s’utilitzarien pels principis de correcció normativa i 
estilística que estableix el llibre d’estil del Parlament. 
Aquestes ingerències dels lletrats de les Corts Generals –i, per 
extensió, de les institucions de l’Estat– en la feina dels SAL del 

                                                
288 Els articles 3.1 i 3.2 del  títol preliminar de la CE estableixen el castellà com a 
“llengua oficial de l’Estat” i reconeixen la resta de llengües espanyoles “oficials 
en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts”, entre 
les quals el català. Així doncs, l’EAC 2006, en tant que norma orgànica, es debat 
en la llengua oficial de l’Estat, situació que contradiu l’esperit que la mateixa CE 
recull a l’article 3.3: “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques 
d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i 
protecció”. 
289 Versió corroborada també durant altres entrevistes, com la de l’exdiputat 
d’ERC Joan Ridao o la de l’exlletrat major del Parlament Ismael Pitarch. 
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Parlament denoten, doncs, dues actituds en relació amb la tasca 
que du a terme aquesta unitat.  
D’una banda, malfiança en la professionalitat dels lingüistes del 
Parlament, per evitar que llurs tries lèxiques no traslladessin 
amb fidelitat el text original o aportessin matisos i connotacions 
diferents. En la versió final se substitueixen diverses ocurrències 
d’una locució tan innòcua com llevat que per la preposició 
excepte perquè la traducció fos com més propera possible al text 
original en castellà. 

De l’altra, denota la submissió que, segons la seu principal del 
poder legislatiu de l’Estat –però no l’única–, han de tenir les 
cambres legislatives autonòmiques i llurs treballadors. Els 
professionals dels serveis lingüístics i jurídics del Parlament 
tenen més competència quant a redacció normativa en llengua 
catalana i tècnica legislativa pròpia que el personal de les Corts 
Generals. Tanmateix, l’Estat es veu capacitat per intercedir-hi i 
determinar quin ha de ser el text estatutari final en català. 

Per això, els SAL i els Serveis Jurídics fan públic al juny del 
2006 l’Informe tecnicolingüístic sobre el text de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, les observacions del qual “ja havien 
estat formulades i reiterades per aquests serveis tècnics tot al 
llarg de la tramitació” (2006:2).  

Els canvis de la categoria 1) s’identifiquen durant la primera fase de 
la tramitació parlamentària. Aquest tipus d’esmenes s’observa quan 
comparem, d’una banda, el text aprovat el 8 de juliol de 2005 en 
comissió parlamentària (elaborat a partir de la proposta final de la 
ponència redactora), i, de l’altra, el text estatutari que s’aprova al 
Ple del Parlament el 30 de setembre de 2005. Són deguts a la revisió 
dels SAL del Parlament. 

Pel que fa als canvis de la categoria 2) s’identifiquen en aquesta 
primera fase de la tramitació i també durant la part final. Per tant, si 
comparem l’Estatut del Parlament del 30 de setembre i la versió 
final que aproven les Corts Generals el 10 de maig de 2006, hi 
detectem canvis per adequar-lo a la tècnica normativa. Aquestes 
esmenes les duen a terme, sobretot, els lletrats del Parlament i els 
advocats de l’Estat. 
Quant a les modificacions del tipus 3) es troben durant la primera 
fase de la tramitació a Catalunya i, especialment, durant la fase de 



 

 511 

tramitació parlamentària a les Corts Generals. És en aquest segon 
iter parlamentari quan s’hi duen a terme les retallades més 
significatives de l’Estatut. La modificació significativa d’alguns 
preceptes (o, directament, llur desaparició) ve determinada, doncs, 
pels pactes i les negociacions acordats entre les diferents formacions 
polítiques que consensuen el text final de l’EAC 2006. 
En aquest punt cal afegir, tanmateix, que considerem que la frontera 
entre la categoria 2) i la categoria 3) és inestable. Resulta difícil 
determinar categòricament per quin motiu s’han produït determinats 
canvis. Alguns exemples sobre els quals ens agradaria reflexionar 
més en detall són, entre molts altres possibles, els següents: 

• La presència específica positiva de la clàusula en tot cas al 
primer text estatutari es pot interpretar alhora com una estratègia 
jurídica pròpia de la tècnica normativa (per donar cohesió a la 
norma) o com un canvi estrictament polític (per blindar 
competencialment l’Estatut en els àmbits i matèries en què 
s’empra). 

• La desaparició de sis ocurrències (de les set que hi ha en total) 
de la forma nació –i la substitució cabdal d’aquesta forma per 
nacionalitat al títol preliminar de l’Estatut– al text que aprova el 
Parlament respecte del que finalment s’aprova a les Corts 
Generals, es pot justificar com un canvi de caire tecnicojurídic 
(per adequar la terminologia estatutària a la que s’empra en el 
marc constitucional actual) o, més probablement, com un canvi 
que es deu a motius polítics (per no reconèixer el caràcter 
nacional que les forces polítiques volien que el nou EAC 2006 
recollís, també possible fent una lectura més oberta de la CE). 

• L’increment estadístic significatiu de la clàusula respectant el 
que estableixi l’Estat290 a la versió final es pot identificar com un 
canvi de tipus tècnic que duen a terme els advocats de l’Estat 
(per establir, quan escau, l’àmbit autonòmic del precepte en què 
es troba i per donar cohesió a la norma) o com un canvi causat 
per la negociació política (per laminar competencialment el nou 
EAC 2006 i recordar insistentment –malgrat la seva 
redundància– la seva subordinació a la legislació estatal). 

                                                
290 Tal com passa amb altres clàusules identificades en aquesta recerca, com les ja 
esmentades.   
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Els canvis relatius a la tipologia 4), com és evident, només 
s’observen a la fase de la tramitació parlamentària a Madrid. 
Aquests quatre tipus de canvis es poden observar, de fet, en 
qualsevol tramitació parlamentària d’una llei. 
Enllestida aquesta primera recerca, doncs, creiem que cal ampliar el 
nostre camp d’estudi a la caracterització d’altres sèries textuals 
cronològiques legislatives (de lleis ordinàries o orgàniques) i en 
altres llengües per validar les nostres conclusions. 

9.5. Finals 
És cabdal concloure que per dur a terme un estudi lexicològic de 
corpus no es pot partir d’una selecció prèvia de les unitats d’anàlisi. 
Aquesta recerca ha demostrat que s’obtenen bons resultats 
combinant Lexico3, R i Coocs, així com MS Access per analitzar en 
detall les concordances i la matriu de freqüències relatives, 
absolutes i índexs d’especificitat.  
Aquesta caracterització ens ha permès identificar alguns dels canvis 
més importants entre les múltiples versions. Cal, però, contrastar 
aquestes primeres observacions amb corpus més amplis i 
representatius. 
Per tant, s’han obtingut resultats interessants complementant els 
estudis quantitatius (distància lèxica, la riquesa lèxica) i qualitatius 
(hàpax, especificitats, segments repetits, coocurrències, etc., 
interpretats en base a la història legislativa de l’EAC 2006 i a les 
entrevistes realitzades). 

Concloem afirmant, doncs, que els resultats obtinguts ens han 
permès entendre més detalladament el procés de reforma de l’EAC 
2006 i que la metodologia d’anàlisi de sèries textuals cronològiques 
legislatives implementada pot contribuir a estudiar-ne altres, de 
tradicions jurídiques i llengües diferents. 
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La diferencia política más notable que yo 
encuentro entre catalanes y castellanos está en 
que nosotros los castellanos lo vemos todo en el 
Estado y donde se nos acaba el estado se nos 
acaba todo, en tanto que los catalanes, que son 
más sentimentales, o son sentimentales y 
nosotros no, ponen entre el estado y su persona 
una porción de cosas blandas, amorosas, 
amables y exorables que les alejan un poco la 
presencia severa, abstracta e impersonal del 
Estado. 

Manuel Azaña 
 
10. Línies de treball futur 
Com s’afirma al capítol d’agraïments, aquesta tesi doctoral no és un 
punt i final, sinó més aviat un punt i apart. Un punt i apart perquè la  
recerca feta ens ha ajudat a resoldre algunes de les preguntes 
d’investigació que ens proposàvem inicialment tot i que, en realitat, 
ens n’ha plantejat moltes altres de noves. 
Desitgem, per això, que aquest estudi esperoni anàlisis futures 
(nostres o d’altres investigadors) per seguir caracteritzant els 
discursos polítics i normatius en general, i en llengua catalana en 
particular:  

1. Volem tractar el nostre corpus d’anàlisi amb altres eines 
lexicomètriques com Iramuteq, que permet agrupar les formes en 
lemes. Aquesta metodologia de treball ens permetria lematitzar les 
formes per, així, identificar els afers que predominen a cadascun 
dels textos estatutaris analitzats. 
Considerem que aquest estudi complementari pot contribuir a 
caracteritzar semànticament el corpus. Així, podem aportar 
arguments que permetin determinar si les aproximacions 
lematitzadora i formalista són antagòniques o si són més aviat, com 
sospitem, complementàries. 

2. Hem constatat que mai s’ha caracteritzat diacrònicament el 
discurs normatiu en llengua catalana. Volem comparar els textos 
legislatius bàsics catalans de la Història, tal com Ségolène Demol 
(2012, 2013) ha fet amb les constitucions espanyoles de 1812, 1931 
i 1978.  
Volem dur a terme una revisió i ampliació de l’estudi publicat a la 
Revista de Llengua i Dret en què comparàvem estilísticament els 
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estatuts d’autonomia de Catalunya de 1979 i de 2006 (Morales 
2008). Durant l’estada a la Università degli Studi di Padova hem 
aplicat el mètode implementat per Cortelazzo, i Tuzzi (2008:52-53) 
que ens permetria, a partir de l’estudi de les formes funcionals, fer 
una caracterització estilística contrastiva més aprofundida de tots els 
EAC. 
A diferència de l’article ja publicat, però, també volem ampliar la 
comparativa no només als aspectes estilístics sinó també a com 
determinats àmbits competencials han estat tractats històricament. 

És necessari fer un estudi contrastiu lexicomètric diacrònic de 
normes catalanes bàsiques com: el projecte de 1919 de la 
Mancomunitat, de l’EAC 1932, l’EAC 1979 i l’EAC 2006. 
Creiem que el contrast entre aquestes dues recerques permetria fer 
una completa caracterització descriptiva del discurs normatiu 
castellà (com a mínim de la variant peninsular) i del discurs 
normatiu català, tot contrastant l’estudi d’alguns usos lèxics i 
formes en les diferents constitucions espanyoles i estatuts 
d’autonomia catalans que hi ha hagut fins ara. 
Segons la Dra. Arjuna Tuzzi, si ens centrem a analitzar només les 
paraules funcionals del corpus, podem caracteritzar estilísticament 
les diferents versions estatutàries i com ha evolucionat el discurs 
normatiu en català diacrònicament. 
El treball derivat d’aquests estudis podria ser una contribució 
notable en l’hipotètic cas que s’hagués de redactar una constitució 
per a una Catalunya independent si la secessió fos el desenllaç del 
procés polític que viu el Principat (recordem que, de fet, part de la 
bibliografia analitzada identifica l’EAC 2006 com l’última 
oportunitat per trobar un encaix que satisfaci les aspiracions 
catalanes dins de l’Estat espanyol). 

3. Creiem que podem obtenir resultats interessants si estudiem 
lingüísticament, des d’un punt de vista contrastiu, els anomenats 
estatuts de primera generació (és a dir, els que s’aproven just 
després de la Constitució de 1978) i els de segona generació (els 
que adopten l’EAC 2006 com a referent, com Andalusia, Aragó, 
Balears, Castella i Lleó i Comunitat Valenciana). 

Aquesta caracterització ha de permetre analitzar com ha evolucionat 
el discurs normatiu dels estatuts d’autonomia –normes amb rang de 
llei orgànica però subsidiàries de la Constitució espanyola– tant en 
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català com en castellà. En paral·lel, aquest estudi podria aplicar-se a 
la traducció de lleis del català al castellà i a l’inrevés. 
Així mateix, aquest estudi permetria incorporar la caracterització 
del discurs normatiu català a la línia de recerca de l’investigador 
Stefano Ondelli (2013). Aquest professor de la Università degli 
Studi di Trieste ha comparat textos d’un mateix gènere textual (la 
sentència judicial) en la mateixa llengua (l’italià) dictats per 
institucions com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el 
Tribunal de Cassació italià, el Tribunal Federal suís i el Tribunal 
d’Apel·lació del cantó suís italòfon de Ticino.  
Considerem que pot resultar interessant aplicar la seva metodologia 
d’estudi per caracteritzar els estatuts de diferents territoris 
catalanoparlants (com els estatuts d’autonomia de Catalunya, les 
illes Balears i la Comunitat Valenciana) o altres gèneres textuals 
(com la sentència judicial) que permetin contrastar si hi ha canvis 
significatius entre variants presents a Andorra, a Catalunya, a les 
illes Balears i a la Comunitat Valenciana. 

Així mateix, aquest estudi pot ampliar la recerca que proposem tot 
seguit si es contrasten els usos lèxics d’algunes de les formes 
emprades a articles de l’EAC 2006 impugnats o afectats per una 
interpretació d’inconstitucionalitat derivats de la sentència 31/2010 
del Tribunal Constitucional.  
4. Cal aprofundir l’estudi lingüístic d’altres textos relacionats amb 
el procés de reforma de l’EAC 2006. Alguns textos interessants de 
caracteritzar lingüísticament poden ser els debats parlamentaris, les 
esmenes dels GP o els dictàmens (per exemple, el del Consell 
Consultiu o el de la Comissió Conjunta Constitucional de les Corts 
Generals). 
Així mateix, a partir d’una idea d’Enoch Albertí, catedràtic de Dret 
Constitucional a la Universitat de Barcelona, considerem 
imprescindible estudiar lingüísticament la sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, sobre l’EAC 2006: 

Seria interessant sotmetre la STC 31/2010 a una anàlisi lingüística 
acurada, que permetés verificar els judicis que acabo d’expressar i el seu 
abast exacte. Però, a falta de temps i en espera que es pugui dur a terme 
aquesta anàlisi, crec que hi ha indicis suficients per considerar que estem 
davant d’una sentència que empra un to marcadament apodíctic i que 
moltes vegades presenta un caràcter preventiu, amb tot el que això 
implica en una decisió de justícia constitucional. 
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(RCDP 2010:16) 

Aquesta necessitat que assenyalava el prestigiós constitucionalista 
l’any 2010 es pot dur a terme de manera acurada amb la 
metodologia que hem adoptat: la lexicometria. 

Sospitem que, si la contrastem lexicomètricament amb altres 
sentències del TC d’aquell mateix any i d’altres anys, les 
característiques discursives d’aquesta poden ser il·luminadores. El 
Dr. Xavier Bernadí ja ens ha proposat alguns criteris de selecció de 
sentències –contrastables des d’un punt de vista lingüístic i jurídic– 
que podrien enriquir aquesta línia de recerca. 

5. Hem dissenyat una metodologia de treball basada en contrast 
automàtic (a partir de la funció de macros de Microsoft Word) de les 
diferents versions de l’EAC 2006 d’aquest corpus per classificar, 
posteriorment, cadascuna de les esmenes realitzades al text 
estatutari. Aquesta classificació, en una segona fase, ens permetria 
establir quantitativament les esmenes que corresponen a cadascuna 
de les quatre motivacions d’esmenes identificades en aquesta tesi i 
exposades a l’apartat 8.6.3. 

Això ens permetria, a més, refinar la difusa línia de frontera que 
hem traçat entre els canvis que es deuen als factors 2) i 3). 

Hem constatat a partir de la bibliografia existent que no existeixen 
caracteritzacions lingüístiques detallades sobre el la definició 
normativa. El llibre d’estil del Parlament indica com han de ser 
aquestes definicions, però molt genèricament: 

Les definicions no han d’ésser lexicogràfiques, com les dels diccionaris, 
vocabularis o reculls terminològics, sinó que han d’ésser definicions 
explicatives o legals (estipulatives) de determinats termes emprats per la 
llei. 

(SAL 2014:54) 

Per aquest motiu, considerem necessari dur a terme un estudi de 
corpus sobre les definicions explicatives o legals. S’ha de contribuir 
a caracteritzar-les com ja s’ha fet amb les definicions 
lexicogràfiques. 
La revisió bibliogràfica duta a terme ens ha demostrat que aquest és 
un camp de treball força fèrtil, no només en català, sinó també en 
llengües com l’anglès, el castellà o l’italià. En alguns manuals de 
redacció legislativa d’aquestes llengües s’han identificat directrius 
genèriques com la del llibre d’estil del Parlament, però en cap cas 
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s’hi han trobat caracteritzacions exhaustives com la que creiem que 
cal fer. 
6. Hem observat que algunes clàusules presenten una distribució 
atípica en el corpus que incrementava, sobretot, durant la darrera 
fase de la negociació estatutària. Ens referim a clàusules com les ja 
comentades d’acord amb el que estableix, respectant el que 
estableixi l’Estat o en tot cas ja que considerem que llur ús pot estar 
determinat, també, per la negociació política del text. 
Així doncs, també considerem necessari caracteritzar més 
exhaustivament –en altres lleis i altres llengües– l’ús d’aquestes 
clàusules, que poden aportar informació rellevant sobre la 
negociació del text i, a més, no han estat analitzades detalladament. 
Per aquest motiu, una altra via que hauria de permetre una 
caracterització del discurs normatiu català contemporani seria 
l’estudi dels segments repetits. 

7. Considerem cabdal estudiar altres lleis per confirmar algunes 
hipòtesis lexicològiques. Durant la recerca hem assegurat que una 
de les parts que des de l’AD pot resultar més interessant d’analitzar 
és el preàmbul (o part expositiva) més que no pas l’articulat.  

Així mateix, hem observat que als preàmbuls els topònims i xifres 
que fan referència a dates (anys, segles), s’utilitzen amb un valor 
clarament simbòlic, mentre que a l’articulat tenen un valor 
únicament referencial. 

Caldrà explorar aquestes hipòtesis, doncs, amb corpus més grans. 
8. Pensem que, des d’un punt de vista metodològic, cal aprofundir 
més sobre els llindars significatius estadístics de l’índex 
d’especificitat (tant positiu com negatiu) i els hàpax291 com a criteris 
de selecció i anàlisi de les unitats. 
Amb aquestes estratègies hem aconseguit acotar la nostra recerca a 
unitats que van patir canvis significatius durant la reforma de l’EAC 
2006, però hem de ser conscients també que no n’hem explicat 
algunes que, malgrat això, també eren significatives. 

                                                
291 Com s’ha indicat, creiem que l’estudi dels dislegomena, és a dir, les formes de 
freqüència dos, pot aportar resultats tan interessants com els obtinguts amb 
l’anàlisi dels hàpax. 
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El cas paradigmàtic seria el de la forma aeroport. Aquesta forma 
representa una competència transferida clau que es va voler obtenir 
amb aquest procés de reforma estatutària. Tanmateix, al final, no 
s’aconsegueix, com Sánchez Llibre afirma: 

Aquell mateix dia es votà el Preàmbul i van quedar pendents els quatre 
desacords que finalment no figuren a l’Estatut: les seleccions catalanes, 
la circumscripció electoral europea, aeroports i prestacions d’atur. 

(Sánchez Llibre 2006:144) 

Com bé em va saber aconsellar el Dr. Bernadí durant l’entrevista, 
cal anar més enllà dels índexs numèrics, de les freqüències 
absolutes i les freqüències relatives. 

En aquest cas, doncs, una forma de freqüència 2 té molta 
importància i, tot i això, no s’ha analitzat exhaustivament en aquesta 
recerca. Entenem, però, que és un efecte colateral de la nostra tria 
metodològica: basar la nostra selecció d’unitats en criteris purament 
estadístics. 
Una selecció que, però, ens ha obert les portes a descobrir usos 
lèxics i formes que, en efecte, sí que tenien importància en la 
negociació de l’EAC 2006. Així doncs, hem pogut justificar els 
canvis observats  amb l’estudi qualitatiu de les concordances i els 
articles comparats.  
Per tant, cal complementar sempre l’anàlisi quantitativa amb un 
estudi qualitatiu que ens ajudi a explicar el perquè de cadascuna de 
les tries lèxiques del corpus d’anàlisi. La lexicometria i l’estudi 
lexicològic del vocabulari d’aquest procés de reforma han contribuït 
a caracteritzar-lo tot detectant-hi aspectes de la tramitació i 
negociació parlamentàries que, amb altres metodologies, haurien 
estat més difícils de descriure. 
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