
Periódico considera que està totalment fora de lloc dir que qüestionar les diputacions

provisionals és posar en qüestió la unitat d'Espanya, tal com fa el director de Diario 16, i que

és igualment exagerat afirmar que els excessos atribuïts al govern català són pitjors que els

del govern basc.

De forma similar, troba que no té gaire sentit la polèmica sobre les banderes, la llengua i el

protagonisme desencadenat arran de l'exposició "Catalunya, avui" que es va celebrar a la seu

de la UNESCO a París (13.3.81). Diu que el fet que Catalunya, com qualsevol altra part o

cultura d'Espanya, es projecti internacionalment és una activitat positiva.

Defensa de la llengua

El Periódico és un diari que es fa i es llegeix sobretot a Catalunya, però es va fer

exclusivament en castellà fins a l'any 1997, en què es va començar a simultanejar amb una

edició en català. A pesar de fer-se en castellà, la línia editorial del diari sempre s'ha mostrat

favorable a nivells creixents de normalització de la llengua catalana.

El Periódico acull amb entusiasme les primeres emissions del tercer canal, que després seria

TV3. Creu que es mereix la benvinguda perquè és íntegrament en català (10.9.83), malgrat

que els espais que ha emès siguin com els de les altres televisions del món, o que el diari

manifesti recels sobre els futurs informatius.

Per & El Periódico, Catalunya necessita sobretot recuperar la llengua. Com ja hem fet notar,

saluda les sentències del Tribunal Constitucional a favor de la Llei de Normalització

Lingüística del 1983 (28.6.86 i 24.12.94). Ho fa palès també a l'editorial del 11.9.91 -

esmentat anteriorment-, al voltant d'unes declaracions en què Jordi Pujol havia comparat

Catalunya amb Lituània.
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Símbols: Jocs i Barca

Tant la concessió de l'organització dels Jocs Olímpics de 1992 a la ciutat de Barcelona com la

victòria del Barca en la final de la Copa d'Europa de futbol de 1992 són dos fets aprofitats per

remarcar la concepció d'Estat del diari. Presenta la designació olímpica de Barcelona com a

una victòria del diari -una batalla en què s'hi havia implicat força-, dels lectors, de Barcelona,

de Catalunya i d'Espanya. Assenyala que Barcelona és una ciutat líder de Catalunya i

Espanya, instant-la a créixer en el liderat.

Quan el Barca va guanyar la Copa d'Europa a Wembley, el diari, que va ser escarit en el

comentari, va alegrar-se que el club més representatiu de la ciutat i de Catalunya fos el millor

d'Europa.

Es pot afirmar també que El Periódico no manifesta una visió essencialista dels símbols, tal

com es posa de manifest amb motiu de la celebració de Sant Joan. En l'editorial que li dedica

el 23.6.80, de to força poètic, parla d'una nacionalitat dels pobles de la mediterrània

caracteritzada pel sol i la sorra, el culte a la lluna, la màgia del foc, l'exorcisme de la nit i la

sensualitat del dia. Obvia així una apropiació més específica de la nit de Sant Joan a

Catalunya o als Països Catalans. Projecta la festa en el marc de la modernitat en atorgar a la

nit, dedicada al rite" i "el record del tòtem", un valor terapèutic per a la ciutat del plàstic i el

cartró pedra.

No antiptijolista

En la línia de moderació apuntada al començament d'aquest apartat, El Periódico ha estat

crític amb la política duta a terme per Jordi Pujol, però no li ha estat hostil. Aquesta orientació

ja es va posar de manifest -com hem apuntat més amunt- arran de les primeres autonòmiques

(23.6.79).

L'atac contra les visions desconsiderades de la política de la Generalitat també són mostres de

manca d'hostilitat envers Jordi Pujol o CiU (27.3.81, 24.3.81). Altres exemples d'aquest

tractament poc hostil són la desdramatització de la comparació entre Catalunya i Lituània feta

per Jordi Pujol, com abans hem esmentat.
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Fins i tot, després de les autonòmiques del 1984, en què CiU va guanyar per una majoria

absoluta de 72 escons, el diari elogia que, malgrat la querella de Banca Catalana, Jordi Pujol

es mostri dialogant amb les altres forces polítiques. I quan l'Audiència de Barcelona va

decidir no processar-lo pel cas Banca Catalana, El Periódico va aconsellar que es deixés

tancada la porta que clausurava l'Audiència i , tal com va dir Pujol -diu el diari-, recuperar

"l'equilibri", "l'optimisme creador", "la convivència" i "la confiança en nosaltres mateixos"

(22.11.86)

La manca d'hostilitat no implica absència total de crítica. Quan feia dos anys que Jordi Pujol

era al govern, el diari ja parlava d'un doble discurs: per una part, nacionalista a Catalunya per

competir amb Esquerra Republicana, i de dreta no nacionalista a Madrid, per la seva

col·laboració amb el govern de laUCD (10.6.82),

Sobre les queixes dels andalusistes al voltant dels Fons de Compensació Interterritorial,

prudentment recorda que CiU i PNB també es queixen, per la qual cosa demana que els

comptes siguin clars per sortir de dubtes (2.8.82).

Una prudència afí es trasllueix de la posició de l'editorial relatiu a unes subvencions de la

conselleria de Treball que podrien haver servit per contribuir a finançar la Crida. El diari diu

que s'ha d'investigar si això és certament així i que si es comprova, llavors es tractaria d'un

frau i d'un escàndol polític, però no deixa passar l'ocasió per assenyalar que aquestes

pràctiques, de ser certes, també les exerceixen altres institucions (16.5.88).

Pel que fa a la televisió, el diari lamenta que la guerra que mantenen TVE i TV3 comporti un

dispendi per a l'erari públic (8.3.86) i culpa a TV3 de malgastar faraònicament com va fer

TVE en el seu moment i de ser una televisió centralitzada com TVE, en aquest cas a

Barcelona (5.5.85).
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AÎtres referències

Com en el cas dels altres diaris, ens hem circumscrit a dibuixar el mapa ideològic deduït dels

editorials de la mostra. Per si algú vol revisar alguns episodis esmentats o el rol del diari pot

consultar les obres que esmentem a continuació.

El llibre Política de Paper de Salvador CARDUS (1995) comenta algunes de les incursions d'El

Periódico en -segons els termes que ell fa servir- el conflicte entre el nacionalisme català i

l'espanyol. Sobre TV3 es poden consultar la tesi doctoral d'Elisabet GARCIA (1990),

Conflictes de televisió a Catalunya (GlRÓ, 1992) entre d'altres. Sobre la posició dels diaris en

els editorials i els resultats electorals de 1996 es poden trobar elements a l'article "Baile de

Máscaras" (GIRÓ, 1996).

Si es vol accedir a un resum de com El Periódico va veure quasi la meitat del període

estudiat, es pot llegir Diez años sin Franco. Destadoy bien desatado (1985), editat pel mateix

diari.
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Les macroproposicions dels editorials d'El Periódico

Data Editorial
Macroproposició Proposició de coherència

global
3.3.79 Lo que nos

espera
Suárez ha de ser realista i moderat.
Evitar el gir a la dreta cap a
Coalición Democrática i acostar-se
aCDCiPNB

Hi ha un horitzó de radicalització:
PSOE, més oposat, i un electorat
molt més favorable a posicions
autodeterministes que no a
autonomies descafeïnades

28.4.79 Ca//e o no
calle Per demanar l'Estatut, no és

incompatible la petició formal del
consell que presideix Tarradellas
amb la mobilització popular. És
irònic que Tarradellas, que va
tornar gràcies a la mobilització del
carrer, ara s'hi oposí.

Quan tot són dilacions per part de
govern central només queda l'ús
pacífic del carrer

23.6.79 Sant Joan
como seña de
identidad

Existeix la nacionalitat dels pobles
de la mediterrània que tenen en
comú: sol i sorra, culte a la lluna,
màgia del foc, exorcisme de la nit,
sensualitat del dia

Deixar una nit per al rite, record del
tòtem, l'alegria tribal, és una teràpia
per a la ciutat del plàstic i cartró
pedra

22.3.80 Jordi, cumple
Jordi Pujol ha guanyat les eleccions
autonòmiques í ara ha de complir
les promeses

Encara que hagi guanyat no pot fer
el que vulgui perquè PSC i PSUC
han obtingut molt bon resultat

10.3.81 Entender a
Catalunya 1, Els atacs del director de Diario

16 a la Generalitat de Catalunya
per la lectura que aquesta fa de
l'Estatut estan totalment fora de
lloc, així com dir que es tracta
d'excessos pitjors que els que fa el
govern basc.

2. La resta d'Espanya encara que
parli del seny català, no ha entès
que el seny es plasma en el sentit
de la responsabilitat col·lectiva dels
catalans

1. El qüestionament de les
diputacions provisionals no posa en
qüestió la unitat d'Espanya

2. Catalunya va per una via de
moderació, prudència i mesura, en
el sí d'una Espanya sòlida
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13.3.81 Manifiesto
con plumero

El manifiesto deis 2.300 és injust,
apassionat, sectari i fals

1. No hi ha enfrontaments entre
comunitats basats en la llengua. La
cultura política pragmàtica imperant
a Catalunya impedirà exclusions
culturals i lingüístiques
2. El manifest satisfarà els colpistes

27.3.81 La exposición
"Catalunya,
avui

La polèmica sobre banderes,
llengua i protagonisme en la
Quincena catalana a París és una
bajanada

Que Catalunya, com qualsevol altra
part o cultura d'Espanya, es projecti
a l'exterior és una cosa bona

23.4.81 Sant Jordi
1981

És fals que la Generalitat sembri
odis, discòrdia, discriminació i
insolidaritat com alguns media de
Madrid afirmen

Qui diu que a Catalunya passa tot
això participa de facto en una
campanya colpista.

26.6.81 Los goies
políticos del
Camp Nou

1. L'acte cívic del dia de Sant Joan
al Camp Nou va ser positiu per: a)
recuperar la unitat dels partits
catalans en resposta a la mala
acceptació de les autonomies i les
reticències a l'equiparació del
català amb el castellà i b) perquè
va ser una festa.

2. Va ser negatiu per: a) la
radicalitat d'uns que van protestar
per una pancarta en castellà dels
treballadors d'una empresa amb
problemes i b) Barrera és va
excedir al dir que el delegat del
govern no hauria de ser a
Catalunya

La protesta en defensa de la
identitat, la llengua i la cultura ha
de ser moderada

14.3.82 Manifestación
contra la
LOAPA

La manifestació contra la LOAPA
està justificada en part perquè la
llei neix del 23-F i pot ser un fre del
procés autonòmic

El diari està a favor d'una altra
harmonització dels processos
autonòmics en el marc d'un procés
diferent de generació de la norma
harmonitzadora

21.3.82 Un Congreso
interesante

El diari es mostra favorable al
corrent més moderat dins del
PSUC perquè si guanya seria més
estabilitzador per a la situació
política

La crisi del PSUC posa en perill
l'estabiitat política a Catalunya,
especialment a molts municipis
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10.6.82 Dos anos de
"pujolismo"

Els anuncis de Pujol (Roca de cap
de llista per a les generals i Trias, a
les municipals) mostren absoluta
continuïtat en la seva política

Pujol té un doble discurs: a
Catalunya es nacionalista (en
competència amb Esquerra
Republicana) i a Madrid
desenvolupa una col·laboració
essencial per i amb la dreta (UCD)

2.8.82 La difícil
solidaridad

Els comptes de repartiment del
Fons de Compensació
Interterritorial han de ser clars

El govern potser reparteix sense
equitat els recursos del FCI o
potser no. Els andalusistes diuen
que s'afavoreix Catalunya i Galícia,
però els nacionalistes catalans i
bascos també és queixen. Tot
plegat en un mar de coníusió.

31.10.82 Gobernar y
legislar con
generosidad El PSOE ha de tenir bones

relacions [no governar amb el
'curró'] amb CiU, PNV i PCE-PSUC

Cal arribar a compromisos entre el
govern central i els d'Euskadi i
Catalunya (traspassos, terrorisme)
amb el PCE-PSUC perquè
centenars de milers de vots dels
28-0 del PSOE vénen d'allí

15.5.83 Explicar
Catalunya [Exposició a Madrid sobre

Catalunya dins Espanya]
Catalunya representa l'intent de fer
possible una convivència dins
d'Espanya respectant la identitat de
cada poble

El repte que encara el poble català
amb l'entrada a la CEE: a)
aconseguir ser un sol poble malgrat
la crisi, b) aportar una peculiaritat a
l'Estat de les autonomies sense
diluirse en un cafè comú

11.8.83 Fin definitivo
de litigio Ara, després que el Tribunal

Constitucional ha posat fi a la
LOAPA, no té cap sentit parlar-ne
més

És propi de la democràcia que el
que ha sentenciat el TC no es posi
en qüestió

10.9.83 Bienvenida al
tercer canal

Sigui benvingut el tercer canal

Encara que, de mostra, només hagi
programat espais com els de les
TV de tot el món, sigui benvingut
perquè és Íntegrament en català.
Qui més ànsia ha mostrat pel
Tercer Canal ha estat el govern de
la Generalitat, però està per veure
com seran els informatius
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30.5.84 Un Pujol
dialogante Pujol podria fer el que volgués amb

la majoria absoluta que li donen els
72 diputats. Però Pujol es mostra
dialogant, i ens sembla bé, malgrat
la querella de Banca Catalana

El diàleg entre les forces polítiques
és el que convé

18.3.85 La izquierda
en Catalunya A favor de la col·laboració entre

PSC i PSUC
La col·laboració és l'única manera
de preparar l'alternative a CDC

5.5.85 Televisiones
1. TV-3 malgasta com va malgastar
TVE: faraònicament i fent una TV
centralitzada (a Barcelona)

2. TVE entorpeix el desplegament
de la cobertura de TV3 i dels
recursos del circuit català

En les guerres amagades entre
TVE i TV3 acaba perdent l'erari
públic i el públic-audiència en
general

14.5.85 Convivència
La ruptura del consens
parlamentari per part de CiU, la
confrontació incipieníment violenta
per la qüestió de la llengua,
problemes d'escolarització i petites
discriminacions laborals, amenacen
la convivència

CiU hauria de continuar per la via
dels consens, encara que la
majoria absoluta li permet
prescindir-ne

8.3.86 "Teles" en
guerra La 'guerra freda' entre TVEi TV3 és

absurda i una irresponsabilitat que
ja ens ha costat massa diners (a
l'erari públic) que es podien haver
estalviat

La cúpula socialista és partidària de
posar fi a 'la guerra', només cal
madurar una mica i trobar solucions
de col·laboració

14.3.86 La victorià
"moral" y la
otra

Si tots volen estar contents pensant
que ningú ha perdut, doncs, millor,
un cop passat l'ensurt del
referèndum

En el referèndum sobre la
permanència a l'OTAN, el que
realment compta és que ha
guanyat el'sí'

28.6.86 La Ley sigue
siendo Ley La sentència del TC només diu que

dos apartat de la llei de
normalització lingüística són
anticonstitucionals, però la llei
segueix sent vàlida

No s'han de posar en qüestió les
decisions del TC perquè la
supervivència de la democràcia
espanyola necessita un poder
arbitral inqüestionable i, a més,
Catalunya necessita la democràcia
espanyola
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18.10.86 Lo hemos
conseguido Nosaltres (diari, lectors,..Barcelona,

Catalunya i Espanya) hem
aconseguit l'organització dels Jocs
Olímpics de 1992

Barcelona és una ciutat líder a
Catalunya i Espanya i aquest repte
ha de servir perquè creixi en sí
mateixa i en el liderat

22.11.86 Way que mirar
hacia el
futuro

Hem de deixar tancada la porta a la
incertesa i les confrontacions que
l'Audiència de Barcelona ha
clausurat amb la decisió de no
processar Jordi Pujol pel cas Banca
Catalana.

Tal com diu Pujol, a Catalunya li
convé recuperar "l'equilibri",
"l'optimisme creador", "la
convivència" i "la confiança en
nosaltres mateixos". A Catalunya I
convé un clima distès

23.4.88 Cumpleaños
...¿feliz? Són una minoria insignificant els

que s'han oposat a la participació
del Rei en la celebració del
Mil·lenari

Catalunya és Espanya i ha de
continuar contribuint a modernitzar
Espanya

16.5.88 Sospechas
sobre unas
subvenciones El govern ha d'investigar si dues

subvenciones de la conselleria de
Treball han servit per finançar la
Crida.

Que una subvenció de Treball
hagués servit per finançar la Crida
seria un frau i un escàndol polític,
encara que aquestes pràctiques
també les exerceixen altres
institucions

30.5.88 Una victorià
que pide
cambios Pujol, que ha guanyat amb amb

majoria absoluta, ha de cercar el
consens amb les altres forces i
amb el govern central

Ha guanyat Pujol i el que
representa: un partit fet a mida i
una doctrina que anteposa el
nacionalisme a totes les altres
raons, valors i arguments

31.5.88 Cuatro años
para la
izquierda

1. PSC i 1C haurien de començar a
treballar en les zones urbanes on hi
ha difícils condicions de vida i
també a les zones rurals que
només Pujol visita, si volen prendre
la majoria a Pujol.

2. El PSC ha de demostrar que és
un partit sobirà no depenent del
PSOE

L'abstenció a les autonòmiques, -
un 40%- sobretot concentrada a les
zones urbanes difícils, perjudica
especialment l'esquerra.
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14.12.89 Avantítol:
Propuesta del
Parlament sobre
autodeterminación

Títol: Y todo a
media luz

El que està malament no es
reclamar l'autodeterminació, sinó
dir que es pot exercir dins del marc
constitucional

Catalunya es va autodeterminar
votant la Constitució que a l'article
segon consagra la unitat espanyola

19.10.9
o

A:
Discrepancia
en el canal
autonómico

T:CiUyT¥~3

Hi ha queixes contra la secció
d'esports d'alguns membres de CiU
del consell d'administració de la
CCRTV que poden reflectir un
malestar més general amb TV-3

Els ninots de Jordi Culé eren
políticament incorrectes i la crisi
vindria per una manca de control
polític dels continguts

8.9.91 A: La nueva
polémica
nacionalista

T: De Madrid
al cielo
pasando por
Lituania

És preocupant el nacionalisme
espanyol anticatalanista que gasten
alguns mitjans de comunicació de
Madrid, ara que el govern central ja
ha reaccionat amb tacte i realisme
a les declaracions de Pujol en què
comparava Catalunya amb Lituania

Pujol només demana el que ha
demanat sempre: més
competències, més diners i més
protagonisme per al seu govern

10.9.91 A: El debaté
nacionalista
prende en el
PSOE

T: El nudo
corredizo de
la 'polémica
lituana'

El govern de Madrid comença a
entendre la pluralitat de l'Estat,
però la reacció espanyolista dels
barons del PSOE, especialment
d'Ibarra, atrapa el PSC en un llaç
corredís que multiplica les
possibilitats de Pujol

El problema és com articular
Espanya, no com prohibir o
reglamentar els secessionistes

11.9.91 A: Un Onze de
Setembre
marcado por la
polèmica

T: La Diada
Lituana

Feliçment Pujol, lluny de les
declaracions en què va comparar
Catalunya amb Lituania, ha
moderat el discurs demanant
simplement un millor tracte de
Madrid

Catalunya no necessita sobirania,
sinó sobretot recuperar la llengua
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21.5.92 A: El Barca ganó
el mejor trofeo en
el año de los
Juegos

T: La Copa
olímpica

El Barca, l'equip més representatiu
de la ciutat i de Catalunya, és el
millor d'Europa i el diari se n'alegra

26.6.93 A: La elección de
Solchagaylos
contactos PSOE-
IU
T:La
posibilidad
de un 'giro a
la izquierda'

El diari es mostra a favor d'un
pacte PSOE-IU, si IL) accepta la
política económica de Felipe

IL) hauria d'acceptar la DE de
Maastricht

27.6.93 A: Una nueva
situación
política en
España

T: Pujol ha
decidido

Felipe González ha donat totes les
facilitats a Jordi Pujol per entrar al
govern. Pujol té dret a rebutjar-ho,
però no es una actitud beneficiosa

La negativa de Pujol empeny cap
dues possibles coalicions o bé
PSOE-PP o bé PSOE-IU; la
primera, dolenta per a l'autonomia
i la segona, per a l'economia

14.7.94 A: Fraga y
Anguita
coinciden en
sus tesis

T: Pacto
anticatalán IU i PP fan un pacte aníicatala

1. Es indefensable que IU pacti
amb el PP contra el PSOE, però
no que el PSOE pacti amb CiU

2. L'editorial focalitza la critica
d'Anguita al pacte PSOE-CiU no
en la crítica que fa al PSOE sinó
en la caracterització que Anguita
fa de CiU -representant de la
burgesia catalana, la 'peor de las
burguesías--, que el díari
interpreta com un atac a
Catalunya
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24.12.94 A: El Tribunal
Constitucional
y 'el catalán'

T: Una
sentencia
sensata

1. El TC tanca la polémica sobre la
llei de Normalització Lingüística de
1983

2. La Generalitat ara ha d'impedir
radicalismes de professors per
garantir l'ensenyament també del
castellà

Si la Generalitat no garanteix
l'ensenyament del castellà es
trencarà la pau social. (Al final de
l'EGB, els alumnes han de
conèixer el català i el castellà)

17.7.95 A: CiU retira
el apoyo
global al
Gobierno

T: Mantener
la
estabilidad

El divorci entre González i Pujol té
lloc de la forma més convenient
possible: pactant un calendari
electoral i assegurant l'estabilitat

És previsible i convé que CiU
permeti, malgrat el divorci, que els
pressupostos d'enguany passin
perquè així no es posa en perill la
recuperació econòmica

28.3.96 A:
Constitución
del Congreso
y el Senado

T: Aznar ya
debe un
primer favor
a Pujol

Pujol ja pacta avantatjosament amb
Aznar

CiU ja permet l'endeutament
polític d'Aznar com demostra que
no bloquegés l'elecció de Trillo
com a president del Congrés.
Però el pacte no és bidireccional,
CiU no es deixa endeutar
políticament amb el PP i per tant
no pensa pagar res.

28.4.96 A: Lo escrito
y lo no escrito
del acuerdo
PP-CiU

T: ¿Durarà
cuatro años
el pacto?

El pacte durará si Aznar concedeix
el pactat explícitament i governa
Espanya tal com desitja Pujol

Encara que la realització d'alguns
compromisos del PP està prevista
per al final de la legislatura, Pujol
té atrapat al PP, més que no a
l'inrevés
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6.2. Anàlisi de nivell 3 de l'editorial: "Manifestación contra la
LOAPA"

6.2.1. L'editorial

EL PERIÓDICO. 14 de marzo de 1982

Manifestación contra la LOAPA

[i]
[1.1] Con imágenes del histórico 11 de septiembre de 1977, se vuelve a convocar al
pueblo catalán a manifestarse en el mediodía de hoy. [1.2] Se han exhumado las
viejas fotografías en un intento de hacer renacer el espíritu de aquel momento. [1.3]
El empeño es difícil. [1.4] En estos casi cinco años de duras realidades sociales y de
confusas y ambiguas actitudes de los políticos -cuando no contradictorias-, se han
apagado muchos de aquellos entusiasmos. [1.5] De ahí el peligroso reto de las
comparaciones con que se enfrentan los convocantes, que no son ya todos los de
entonces.

[2]
[2.1] Se convoca hoy al pueblo catalán a manifestarse contra el proyecto de Ley
Orgánica de Armonización de los Procesos Autonómicos (LOAPA), que apoyan
centristas y socialistas, en el que los sectores nacionalistas ven una peligrosa
interferencia con el Estatut, al hacer prevalecer las normas del Estado sobre las de las
comunidades autónomas, incluso en aquéllas que son de su competencia exclusiva.

[3]
[3.1] Un proceso racional y lógico del desarrollo constitucional hubiese sido que
cualquier intento armonizador de la España de las autonomías, plenamente necesario
aunque no obligadamente igual a la actual LOAPA, se hubiese aprobado antes que
ningún Estatuto autonómico. [3.2] Pero no fue así. [3.3] Antes entraron en vigor las
autonomías catalana y vasca, y surge después la ley armonizadora, que si no es una
rectificación del camino emprendido, tiene, por lo menos, todas las apariencias de
serlo. [3.4] Sobre todo porque se produce después del intento de golpe de Estado del
23 de febrero, que se inspiró, según declaran los propios encausados, en el temor a
una España rota. [3.5] La LOAPA se observa, pues, más como una imposición, que
como un proceso racional de desarrollo de la Constitución, aunque la norma
armonizadora esté prevista en su texto.

[4]
[4.1] Y una ley que surge de los recelos, tenía que causar recelo también. [4.2]
Recelos en los que se inspira el acto de protesta convocado para el día de hoy, ante el
temor de que la nueva ley pueda significar un recorte a las competencias reconocidas
en el Estatut y un freno para el proceso autonómico de Catalunya.
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[5]
[5.1] Se han exhumado las viejas fotografías de 1977, pero el clima es distinto. [5.2]
Si aquel día se salió a la calle con ilusión y entusiasmo, hoy se vuelve a convocar,
como en épocas pasadas, bajo el signo de la protesta.

6.2.2. Les macroestructures semàntiques

La macroproposició que resumeix el contingut de l'editorial és:

La manifestació contra la LO APA està justificada en part perquè la llei neix del

23-F i pot ser un fre del procés autonòmic'

La coherència global de l'editorial queda expressada en la següent proposició:

'El diari està a favor d'una altra harmonització dels processos autonòmics en el

marc d'un procés diferent de generació de la norma harmonitzadora'

Tal com expressen les proposicions que resumeixen l'editorial, i hem pogut veure en

una primera lectura, aquest text fluctua contínuament entre dues posicions, a favor i en

contra de la manifestació, i ho fa amb moltes modulacions a l'hora de dir la seva opinió.

El mateix títol escarit, "Manifestación contra la LO APA" no expressa si el diari hi està a

favor o en contra. Vegem com es desenvolupa el cos del text.

6.2.3. Estructura i estratègies discursives

Temes, implicacions i pressuposicions al títol

Títol

"Manifestación contra la
LOAPA"

Temes

Hi ha una manifestació
contra la LOAPA

Implicacions Pressuposicions
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Temes, implicacions i pressuposicions a [1]

Ir paràgraf

[1.1] Con imágenes del histórico
11 de septiembre de 1977, se
vuelve a convocar al pueblo
catalán a manifestarse en el
mediodía de hoy.

[1.2] Se han exhumado las viejas
fotografías en un intento de
hacer renacer el espíritu de aquel
momento.

[1.3] El empeño es difícil.

[1.4] En estos casi cinco años de
duras realidades sociales y de
confusas y ambiguas actitudes
de los políticos -cuando no
contradictorias-, se han apagado
muchos de aquellos
entusiasmos.

[1.5] De allí el peligroso reto de
las comparaciones con que se
enfrentan los convocantes, que
no son ya todos los de entonces.

Temes

Es convoca el poblé
català a manifestar-
se

'S'han exhumat'

Les implicacions

Les implicacions

Implicacions

Els convocants han
exhumat fotografies.

Els convocants
invoquen l'esperit de
1977, que era mort i
pretenen fer renéixer

A diferència de l'Onze
de setembre de 1977,
avui no tots els partits
convoquen la
manifestació.

La manifestació no és
unitària.

Pressuposicions

L'li de setembre
de 1977 va ser
històric

Els polítics han
tingut confuses i
ambigües actituds.

La realitat social ha
estat dura.

Algú ha establert
una comparació

Estructura i estratègies discursives al paràgraf [1]

El primer paràgraf fa, en aquest cas, la funció de pròleg del discurs, aporta elements

descriptius del context polític de la convocatòria de la manifestació i subministra ja

alguns dels arguments avaluatius especialment visibles en la tria lèxica de "se han

exhumado" per descriure el recurs a fotografies de 1977.

En síntesi diu:

'la manifestació d'avui no la convoquen tots els partits a diferència de l'Onze de

setembre de 1977'
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Hi diu més coses i ho veurem tot seguit, però aturem-nos ja en aquesta síntesi per

mostrar que, en establir la comparació amb una manifestació unitària com la del 1977,

l'editorial comença a presentar negativament la del dia en curs. Això és palès en el

conjunt del paràgraf.

Cada una de les oracions mereix una atenció particular. Comencem:

[1.1] Con imágenes del histórico 11 de septiembre de 1977, se vuelve a convocar
al pueblo catalán a manifestarse en el mediodía de hoy.

D1 entrada, amb les primeres paraules comença a construir la comparació. Es remarca

que l'Onze de setembre del 1977 va ser 'històric', la qual cosa es difícilment discutible

en termes absoluts si es té en compte que entre un milió i un milió i mig de ciutadans es

van manifestar en aquella data. Però aquí no es tracta d'una apreciació en termes

absoluts sinó justament relatius. Segon, hi diu: "se vuelve a convocar", quan es podia

haver escrit "se convoca". La perífrasi verbal "se vuelve a convocar" recorda queja hi

va haver una convocatòria anterior, pel mateix motiu, i fa així evident la dinàmica

comparativa. I tercer, l'editorial ha despersonalitzat el subjecte convocant: no sabem qui

convoca. Ens trobem davant d'una certa desresponsabilització de l'acció de la

convocatòria. Sabem que hi ha uns convocants; i sabrem més coses d'ells

immediatament en aquest paràgraf, però l'editorial omet la seva identitat precisa.

A la llum del perfil ideològic d'El Periódico que hem elaborat anteriorment, per una

banda, el diari no és hostil als nacionalistes catalans de CiU que estan entre els

convocants de la manifestació contra la LO APA. D'altra banda, com diu més endavant,

malgrat que està a favor d'una certa harmonització de les autonomies, no està per aquest

projecte de llei. Per tant, és coherent que desresponsabilitzi suament el subjecte

'convocant' i 'exhumador' mitjançant formes impersonals dels verbs.

A [1.2.] i [I.3.] segueix la comparació:

[1.2] Se han exhumado las viejas fotografías en un intento de hacer renacer el
espíritu de aquel momento. [1.3] El empeño es difícil.

Continua la despersonalització a "se han exhumado.." i a "el empeño es difícil" perqué

les oracions no diuen ni qui les ha exhumat ni de qui és I'engatjament. No obstant, la

imatge negativa dels convocants implícits comença a forjar-se en descriure l'ús per part
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d'ells de fotografíes de feia menys de 5 anys com un procés d'exhumació -s'exhumen

normalment els cadàvers enterrats- de Velles' fotografies.

El diari afirma que l'ús de les fotografies de 1977 és un intent de fer renéixer l'esperit de

1977 que, com es dedueix de [1.4] i [I.5.], es tractava d'un esperit d'entusiasme i

unanimitat:

[1.4] En estos casi cinco años de duras realidades sociales y de confusas y
ambiguas actitudes de los políticos -cuando no contradictorias-, se han apagado
muchos de aquellos entusiasmos. [1.5] De ahí el peligroso reto de las
comparaciones con que se enfrentan los convocantes, que no son ya todos los de
entonces.

El diari, és clar, constata que aquell esperit està enterrat com a fruit de 'les dures

realitats i de confuses i ambigües actituds dels polítics -quan no contradictòries-1. Diem

que ho constata perquè es diu que alguns dels convocants de llavors no són entre els

d'ara, la qual cosa confereix un esperit diferent al present.

Val la pena notar encara l'extensió i alhora difuminació de responsabilitats polítiques

particulars pel període 1977-1982 que el diari executa a [I.4.]

[1.4] En estos casi cinco años de duras realidades sociales y de confusas y
ambiguas actitudes de los políticos -cuando no contradictorias-, se han apagado
muchos de aquellos entusiasmos.

El que hi diu és:

(1) En aquests cinc anys hi ha hagut realitats socials dures i confuses
(2) En aquests cinc anys els polítics han tingut actituds ambigües i, a vegades,
contradictòries.
(3) En aquests cinc anys s'han apagat els entusiasmes.

I ho diu en aquest ordre, per tant, és ineludible entendre, en particular, atesa la
progressió temàtica que:

(4) Les actituds dels polítics en aquestes realitats han apagat els entusiasmes,
i
(5) Per culpa de les dures realitats i de les actituds dels polítics s'han apagat els
entusiasmes.

Ara bé, no diu de quins polítics parla quan afirma que han tingut actituds confuses i

ambigües i diu que en alguns casos han estat actituds contradictòries. En lògica estricta,
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no hi ha res a objectar si entenem que parla de tots els polítics quan escriu "confusas y

ambiguas actitudes de los políticos". Però pragmàticament, podem inferir que es

refereix a 'la majoria' dels polítics i que si hagués volgut no excloure'n cap ni un, hauria

dit explícitament 'tots'. Ara bé no s'acaba aquí el comentari, perquè si hagués volgut dir

'la majoria, però no tots', també ho hauria pogut explicitar. Com hauria pogut explicitar-

ne el conjunt en un altre sentit, per exemple, identificant-lo alternativament en termes

de: 'alguns polítics', 'un cert nombre de polítics1, 'molts polítics', 'molts polítics, encara

que no la majoria', 'nombrosos polítics', etc.

Com es pot veure hi ha múltiples alternatives. La qüestió radica a adonar-se que

justament la imprecisió semàntica en la identificació del grup que es responsabilitza

d'unes accions, que pot haver portat a terme només una part del grup, permet projectar-

ne la responsabilitat a tot el grup. Això pot tenir dos efectes alternatius. Per una part,

descarregar de responsabilitat al grup efectivament actor-agent de l'acció -però

semiamagat per la forma "se han apagado muchos de aquellos entusiasmos"- i, per

l'altra, carregar-la a tots els membres del grup i així difuminar-la. En definitiva, incorre

en una sobregeneralització que produeix en el lector una confusió, però que es

fonamenta i es reforça en la seva representació mental respecte els polítics. Aquesta

confusió és possible en formular-se en un tòpic, perquè forma part del sentit comú

establert que la classe política, això és, els polítics com a grup no vetllen pels interessos

dels governats, sinó pels propis. Partint d'aquest tòpic compartit, i incomprovable

perquè parteix d'una falsedat en la proposició de partida, és possible la

sobregeneralització, sense que hi hagin d'haver proves del que s'està dient.

Recordem el fragment

[1.4] En estos casi cinco años de duras realidades sociales y de confusas y
ambiguas actitudes de los políticos -cuando no contradictorias-, se han apagado
muchos de aquellos entusiasmos. [1.5] De ahí el peligroso reto de las
comparaciones con que se enfrentan los convocantes, que no son ya todos los de
entonces.

per veure com, primer, en el conjunt dels polítics hi queden enquadrats convocants i no

convocants de la manifestació; segon, les actituds confuses, ambigües i, a vegades,

contradictòries del conjunt dels polítics queden excusades per les "dures realitats

socials", i, tercer, s'implica que els convocants no són realistes perquè envoler
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ressuscitar l'esperit del 1977 no tenen en compte les 'dures realitats socials' que el van

enterrar.

Fixem-nos també com es parteix d'una proposició que pressuposa un canvi d'estat,

"estaven encesos els entusiasmes, ara s'han apagat", per treure'n conseqüències a la

segona oració, introduïda per "De ahí". Si aquest canvi d'estat apareix justificat de

forma ambigua és difícil que la conseqüència que se'n derivi pugui ser legítima. Un dels

arguments que reforcen que els entusiasmes s'han apagat és que centristes i socialistes

no han convocat la manifestació. Per tant, una possibilitat que el diari no contempla en

la comparació respecte a l'any 1977 es podria fonamentar en el fet que l'any 1977 van

convocar tots els partits amb la mateixa voluntat autonomista que l'any 1982 es convoca

contra la LO APA, però ara els actors són diferents, perquè centristes i socialistes han

perdut l'entusiasme, i -encara que ho amagui el diari- són els promotors d'una política

contrària a aquell esperit que reivindicaven l'any 1977.

Per a un lector de 1999, la memòria històrica col·lectiva li aportarà les proves en la

historiografia de la transició, des dels pactes de la Moncloa fins al cop d'Estat del 23 de

febrer de 1981, passant per les discussions sobre reforma o ruptura. La memòria

històrica també servirà per revisar les expectatives que va generar el contingut final de

la Constitució i l'Estatut de Sau relacionat amb les expectatives presents en 1977.

Per acabar amb el paràgraf, notem que el 'perillós repte de les comparacions' és un repte

construït pel diari, que encara que hagués estat plantejat per alguns dels convocants,

presentat com està a [I.5.],

[1.5] De ahí el peligroso reto de las comparaciones con que se enfrentan los
convocantes, que no son ya todos los de entonces.

atorga un caràcter d'imprudents, negatiu per tant, als convocants, derivat del mot

'perillós'.

Tots aquests raonaments esdevenen encara més clars si no perdem de vista que en aquell

moment era del domini públic que els convocants de la manifestació eren La Crida i tots

els partits polítics menys la UCD i el PSC. El diari es trobava entre dos focs: per una
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implica, com hem dit, afirmar que la LO APA és una rectificació. Recordem que el que

es posa en qüestió no es la necessitat de l'harmonització, sinó l'oportunitat política,

temporalment equivocada segons l'editorial, perquè fa un pas endarrere.

Vegem l'explicació que hi afegeix [3.4.]

[3.4] Sobre todo porque se produce después del intento de golpe de Estado del
23 de febrero, que se inspiró, según declaran los propios encausados, en el temor
a una España rota.

Es tracta d'una prova indicial àmb la quai es suggereix que la LO APA és rectificació

d'un camí ja fet, que respon a les pressions de determinats sectors ja siguin els colpistes

com els que comparteixen amb els colpistes "el temor" -podria haver dit "el rebuig",

però no ho fa- a una "España rota". Noti's que la cursiva distancia el diari d'aquesta

posició encara que hagi utilitzat també la paraula "temor". L'ús del connector "porqué" -

que seveix per presentar un argument com a suficient per al raonament en curs- exposa

l'argument que el segueix -les declaracions dels colpistes sobre l'intent de cop d'Estat-

com a prova de la inspiració de la LO APA. A més, està precedit per "sobre todo" que

actua en reforç de la raó argumentada com un mecanisme de rellevància.

Trobem encara una nova despersonalització a la frase final del paràgraf:

[3.5] La LO APA se observa, pues, más como una imposición, que como un
proceso racional de desarrollo de la Constitución, aunque la norma armonizadora
esté prevista en su texto.

Qui observa la LO APA com a una imposició? El subjecte identitari torna a ser absent.

Aquesta vegada són, almenys els convocants de la manifestació -fins ara identificats

com a sectors nacionalistes i prou- els que no fan cap, però si tenim en compte l'anàlisi

que el diari acaba de fer, ell mateix és un dels que observa la LO APA com a una

imposició i no com a un procés racional de desenvolupament de la Constitució, encara

que en aquesta oració tampoc ell faci acte de presència. És, doncs, un cas de

desresponsabilització del propi emissor. A l'oració anterior, els agents havien estat

centristes i socialistes.

El dubte sobre les "apariencias" desapareix per l'editorialista en el paràgraf següent.
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Temes, implicacions i pressuposicions a [4]

4t paràgraf

[4. 1] Y una ley que surge de los
recelos, tenía que causar recelo
también.

[4.2] Recelos en los que se
inspira el acto de protesta
convocado para el día de hoy,
ante el temor de que la nueva ley
pueda significar un recorte a las
competencias reconocidas en el
Estatut y un freno para el
proceso autonómico de
Catalunya.

Temes

La implicado

La implicado

Implicacions

La LOAPA sorgeix
dels recels del
colpistes

Els recels generen
recels.

La manifestació
s'inspira en el temor a
possibles retalls de
competències i a un
fre del procés
autonòmic

Pressuposicions

Estructura i estratègia discursiva al paràgraf [4]

La prudència, és a dir, la modulació a través de l'ús de perífrasis verbals que apareixia

en algunes de les línies anteriors de l'editorial sobre l'origen del projecte de llei

s'esfumen en el rotund:

[4.1.] Y una ley que surge de los recelos, ....

Fins aquí l'únic recel ha estat "el temor a una España rota", per tant queda clar que era

el recel dels colpistes. No ens quedem, però, a la meitat d'una oració com aquesta amb

un paral·lelisme retòric tan particular:

[4.1] Y una ley que surge de los recelos, tenía que causar recelo también.

Primerament, qualifica de 'recels' la reacció dels oposants a la LOAPA, en contradicció

amb el que el mateix editorial ha constatat en afirmar que el projecte de llei feia prevaler

les normes de l'Estat sobre les de les comunitats autonòmiques. Segon, mitjançant el

paral·lelisme construït al voltant de la paraula 'recels-recel', situa al mateix nivell

l'origen de la llei -"surge de los recelós"- i la reacció a ella -"tenia que causar recelo

también"-, la qual cosa degradada la reacció mateixa. I, tercer, estableix una relació de

causalitat entre els 'recels' del colpistes -recordem: "el temor a una España rota"- i el
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'recel1 -forma degradada d'una certesa- dels oposants sense cap mena de justificació,

tret del paral·lelisme esmentat. Una argumentació absolutament fora de la raó, que ni tan

sols arriba a la categoria d'entimema.

A [4.2.] insisteix en arguments anteriors:

[4.2] Recelós en los que se inspira el acto de protesta convocado para el día de
hoy, ante el temor de que la nueva ley pueda significar un recorte a las
competencias reconocidas en el Estatut y un freno para el proceso autonómico
de Catalunya.

L'acte de protesta -la manifestació- que s'inspirava en una certesa, ara s'inspira en

recels, que consisteixen en el "temor" -observi's que ara torna a ser la mateixa paraula

que per als colpistes- al fet que 'pugui significar' -observi's la modulació reductora del

pes del que la segueix- un retall de les competències. De nou en contradicció amb la

interferència demostrada més amunt.

Temes, implicacions i pressuposicions a [5]

5è paràgraf

[5. 1] Se han exhumado las viejas
fotografías de 1977, pero el
clima es distinto.

[5.2] Si aquel día se salió a la
calle con ilusión y entusiasmo,
hoy se vuelve a convocar, como
en épocas pasadas, bajo el signo
de la protesta.

Temes

ídem

Implicacions

Avui no lli ha il·lusió ni
entusiasme.

Avui el clima és de
protesta.

Pressuposicions

Estructura i estratègies discursives al paràgraf [5]

L'últim paràgraf arrodoneix l'editorial en forma d'epíleg, amb una gran component

emotiva. Reprèn la figura de l'exhumació, assenyala de nou alguna de les diferències

entre 1977 i 1982 i estableix una comparació des de la qual s'implica que els convocants
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actuen com en temps passats. Això darrer, de nou, sense esmentar-los, amb un "se

vuelve a convocar".

Hem deixat que l'editorial arribés al final per comprovar que dins d'un anonimat

general, els únics que han aparegut com a convocants de la manifestació han estat 'els

sectors nacionalistes'. No només es tracta d'imprecisions sinó d'omissions rellevants

perquè era notori que a part d'aquest sectors, hi ha havia entre els convocants

pràcticament tots els grups a l'esquerra del PSC, des del PSUC fins a l'extrema esquerra.

Per acabar amb aquest paràgraf, assenyalem una última desaparició de subjecte a

"se salió a la calle",

el poble català és l'omès en aquest cas. Es podria argumentar que només és l'estil de

l'editorialista que el porta a utilitzar tants verbs pronominals, i no deduirem, per tant,

que les coincidències ideològicament identificades siguin suficients per parlar d'una

difuminació voluntària -o desresponsabilització- de l'emissor, però no per això

deixarem de tornar a constatar el seu efecte.

6.2.4. Els conflictes, els actors i el quadrat ideològic

Els conflictes que es tracten en aquest editorials giren al voltant de:

(1) El projecte de LOAPA

(2) La manifestació contra la LOAPA

(3) El marge d'autonomia i les competències de les comunitats autonòmiques

Els actors són, per ordre d'aparició:

(1) el poble català

(2) els polítics

(3) els convocants, sectors nacionalistes

(4) centristes i socialistes
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(5) colpistes

Vegem en síntesi quines posicions ha pres el diari i com ha retratat els actors rellevants

del cas que ens ocupa.

El diari està en contra del projecte de la LOAPA, perquè és filla del 23-F. Creu que és

necessària una harmonització, que presenta com a fruit d'un procés 'racional i lògic' i

que està prevista com a possibilitat a la Constitució (article 150, apartat 3), encara que

no diu com s'hauria de fer, i només apunta que tal com s'ha fet la LOAPA xoca amb els

estatuts. El diari troba justificada la manifestació en la mesura que hi ha una

coincidència ideològica amb l'objectiu fonamental.

Temps després, a l'agost del 1983 (vegi's els annexos cronològics amb els resums dels

editorials), el Tribunal Constitucional va declarar que la part essencial de la LOAPA era

inconstitucional, d'aquesta manera va fer que la llei quedés oblidada. Certament, la

sentència del Tribunal Constitucional va confirmar que la LOAPA establia la

preeminència gairebé total de les Corts Generals sobre els parlaments autonòmics, cosa

que era anticonstitucional. [Encara que això no afecta l'essencial de l'anàlisi d'aquest

editorial, corrobora amb rotunditat la valoració del contingut de la LOAPA.]

L'oposició només parcial del diari a la LOAPA, en tant que es mostra favorable a una

certa harmonització no especificada, és coherent amb la posició editorial que va prendre

en conèixer la sentència del Tribunal Constitucional. El Periódico va defensar en

l'editorial de I'l 1.8.83 que després que el Tribunal Constitucional hagués posat fi a la

LOAPA, no tenia cap sentit parlar-ne més.

Pel que fa als actors, ens trobem amb un editorial singular per l'acumulació de casos.

Vegem-ho pas a pas.

El primer actor en aparèixer, el poble català, té el paper de pacient en estar convocat a

manifestar-se i el seu esperit -no pot atribuir-se a ningú més- es veu retratat en dues

ocasions històriques. En 1977 era un poble carregat d'il·lusió i d'entusiasmes ([1.4.] i
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[5.2.]) i en 1982 tenia alguns entusiasmes apagats fruit de les dures realitats i de l'actitud

dels polítics, que és a qui es dedica més atenció en l'editorial.

Els polítics, considerats globalment només apareixen a [I.4.], no surten gaire ben parats,

perquè són protagonistes de "confusas y ambiguas actitudes... -cuando no

contradictorias-". El diari es distancia així del que s'anomena classe política, encara que

disculpi parcialment la seva actitud pels "cinco años de duras realidades sociales".

[Seria interessant en un estudi particular veure com els diaris caracteritzen el conjunt del

que s'anomena la classe política.]

La posició distant en relació a tots els polítics s'ajusta amb la posició que manté amb els

altres dos actors: nacionalistes i centristes i socialistes (aquest dos considerats

conjuntament).

Sobre els convocants, els descrits com a nacionalistes tout court, el diari evita en la

majoria dels casos esmentar-los ("s'han exhumat1, 'es convoca', 's'observa'). Se'ls retrata

negativament (també amb la càrrega de subjectivitat de Ven una peligrosa

interferencia'), però es mitiga la seva responsabilitat. ¿Per què, sent El Periódico un

diari globalment afí als socialistes redueix la càrrega negativa dels errors dels que

anomena nacionalistes entre els quals hi ha sens dubte CDC? No hem d'oblidar que El

Periódico, com hem constatat en el seu perfil ideològic (a 7.1), és crític amb Pujol, però

no es manifesta antipujolista.

Pel que fa als centristes, es beneficien d'anar de la mà dels socialistes, perquè el diari

només diu que 'donen suport' a la LO APA, quan en realitat en van ser promotors. El

diari vol mitigar els errors dels amics. Aquesta caracterització, com les altres, inclosa la

implícita dels colpistes (amb el temor a la España rotà) s'ajusten al quadrat ideològic:

emfasitzar els encerts propis (aquí no n'hi ha gaires) i els errors aliens, suavitzar els

errors propis o dels amics (LOAPA) i els encerts dels poc amics.

6.2.5 Elements identitaris i criteris de valor
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Acabem d'esmentar com l'editorial descriu el poble català en dos moments diferents. De

la descripció se n'extreu una valoració positiva de l'entusiasme, la il·lusió i sobretot de la

unanimitat. El diari no nega l'existència de divisions, però les valora negativament, com

l'apagament d'entusiasmes.

És clar també que el diari és contrari a la sobirania de Catalunya. Planteja la

conveniència d'una hipotètica harmonització prèvia als estatuts autonòmics i, per tant,

un sostre competencial i, de fet, de sobirania que residiria en l'Estat espanyol. Dins

d'aquest marc, és partidari de l'Estat de les autonomies i, fins i tot, contrari a aquesta

LO APA que imposaria les normes de l'Estat fins i tot en aquelles competències que

anomena 'exclusives'.

El desacreditament que exerceix sobre els que anomena 'sectors nacionalistes'

['exhumen1, per exemple] és un element identitari en la mesura que descriu

avaluativament un component de la comunitat política de referència: Catalunya.
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6.3.AnàIisi de nivell 2 de l'editorial: "Un Pujol dialogante"

6.3.1 L'editorial

EL PERIÓDICO. Miércoles, 30 de mayo de 1984

Un Pujol dialogante

[i]
[1.1.] En su discurso de investidura de ayer, Jordi Pujol se refirió repetidamente a la obra hecha y a
la obra ya iniciada por el equipo de gobierno de la Generalitat en la pasada legislatura. [1.2.] Pujol
no oculta que su política será de continuidad, lo cual es obvio por dos razones elementales: porque
él seguirá siendo el inspirador de esta política, que ahora podrá acometer con mayor comodidad
parlamentaria, y porque esta política por él inspirada le ha dado grandes resultados electorales.

[2]
[2.1.] Discurso de continuidad con los últimos cuatro años, no sólo en el terreno de los hechos y de
las realizaciones, sino de las palabras y de las ideas. [2.2.] El candidato y President en funciones, al
recabar la colaboración de todos los grupos políticos y sociales, a los que proponía un diálogo, leía
las palabras pronunciadas en el mismo acto hace cuatro años. [2.3.] La mayoría absoluta de 72
diputados no ha hecho variar a Pujol de la línea dialogante que ofrecía cuando su grupo disponía
sólo de 43 representantes y precisaba de todos los apoyos.

[3]
[3.1.] Continuidad también en la idea de una Catalunya convertida en un factor de estabilidad y
progreso para el conjunto de España. [3.2.] Una Catalunya que necesita de la innovación y de la
modernización para afrontar los graves problemas derivados de la crisis, que sólo a largo plazo se
podrán resolver y que, de momento, se tendrán que paliar con una política de equipamientos
sociales para reducir en lo posible las frustraciones personales y las marginaciones. [3.3.] Jordi
Pujol se ratificó en una política realista y como ha venido repitiendo a lo largo de su anterior
mandato ha convocado colectivamente otra vez a la ilusión, la confianza y la esperanza, que han de
«permitir un país de plenitud».

[4]
[4.1.] Nadie podrá sentirse defraudado por el hecho de que el discurso programático no contenga
ninguna novedad. [4.2.] Por las ideas ayer expuestas, que inspiraron su anterior mandato, se ha
votado mayoritariamente en Catalunya a la coalición que representa Jordi Pujol. [4.3.] Los
defraudados podrían ser los electores si la coincidencia no fuera absoluta.

[5]
[5.1.] Un Pujol distendido, que no hizo ninguna alusión explícita a la querella presentada por el
fiscal general del Estado por su gestión en Banca Catalana, daba por supuesto que en Catalunya
existe una buena convivencia en la calle, pero que se detectan odios entre la clase política. [5.2.] El
de hoy puede ser un día decisivo para consolidar esta convivencia o para que se avance más en las
diferencias -odios, según Pujol- entre los políticos. [5.3.] Dependerá en buena manera del grado de
civismo de los que se han convocado en las puertas del Parlament. [5.4.] No habrán servido de
mucho las palabras de moderación de Pujol si el civismo, del que Catalunya quiera ser modelo, no
preside la concentración.
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6.3.2 Les macroestructures semàntiques

L'editorial del dia després del discurs d'investidura de Jordi Pujol per a la seva segona

legislatura conté una idea central:

Pujol podria fer el que volgués amb la majoria absoluta que li donen els 72 diputats.

Però Pujol es mostra dialogant, i ens sembla bé, malgrat la querella de Banca Catalana

O sigui, que malgrat algunes crítiques implícites i explícites que veurem amb una mica de

detall en els següents apartats, el diari aprova l'actitud de Pujol. Hi ha almenys una raó de fons

que guia -que dóna coherència global al text- aquesta aprovació i que expressarem amb la

proposició:

El diàleg entre les forces polítiques és el que convé,

la qual contribueix a configurar el perfil polític general del diari. Vegem quines proposicions

més detallades podem extreure de l'editorial.

6.3.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

Un Pujol dialogante

Temes

La implicació

Implicacions

Pujol es mostra
dialogant

Pressuposicions

El sentit del títol s'ha d'implicar perquè en el text no hi ha cap verb. Tanmateix, un cop

conegudes les macroproposicions, és clar que es tracta d'una afirmació com la implicada:

'Pujol es mostra dialogant'.

L'adjectiu 'dialogant' és descriptiu, però, donat el perfil ideològic del diari -i, per si hi ha

dubtes, també el conjunt del text d'aquest editorial- és també valoratiu i positiu. D'altra

banda, el determinant "un", que aquí actua com adjectiu, implica la possibilitat d'un altre de

no dialogant, ateses les circumstàncies adverses al diàleg. Si diem "un Pujol dialogant" vol dir

que Pujol té arguments per no mostrar-se'n, dels quals l'editorial donarà dos de fonamentals:

1. Té majoria absoluta.

2. Ha estat encausat pels odis de la classe política, segons Pujol.
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Justament aquestes són les peces que podrem interpretar tot seguit analitzant l'editorial.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] En su discurso de
investidura de ayer, Jordi Pujol
se refirió repetidamente a la obra
hecha y a la obra ya iniciada por
el equipo de gobierno de la
Generalitat en la pasada
legislatura

[1.2.] Pujol no oculta que su
política será de continuidad, lo
cual es obvio por dos razones
elementales: porque él seguirá
siendo el inspirador de esta
política, que ahora podrá
acometer con mayor comodidad
parlamentaria, y porque esta
política por él inspirada le ha
dado grandes resultados
electorales.

Temes

Pujol va parlar del que
va fer en la passada
legislatura

Pujol anuncia una
política de continuïtat.

Pujol té majoria
parlamentaria

Pujol serà l'inspirador
de la seva política

La política que ha
seguit Pujol li lia donat
grans resultats
electorals.

Implicacions

Pujol diu que té proves
de la seva capacitat de
governar

Pujol és qui ha inspirat
la política del seu
govern.

Pujol tindrà en compte
els efectes electorals de
la política que ha posat
a la pràctica.

Pressuposicions

En dir que Pujol 'seguirà sent l'inspirador' de la política del seu govern, l'editorialista implica

que ja ho ha estat abans i també insinua, per omissió del partit o d'altres instàncies polítiques,

el caràcter presidencialista del govern Pujol del procés d'adopció d'una o altra política. Com

que aquesta qüestió és només una insinuació per omissió hem preferit introduir-la només a tall

de comentari, però no posar-la a la columna de les implicacions.

De forma similar, la constatació dels efectes electorals positius per a Pujol de la política

menada, i l'aportació d'aquest element com a factor que explicaria la continuïtat en la política

de Pujol, implica que Pujol tindrà en compte els efectes electorals de l'acció de govern. Sense

arribar-ho a dir, l'editorialista insinua una actitud política electoralista, un adjectiu valoratiu

negatiu.

Noti's que els dos arguments que explicarien la continuïtat de la política de Pujol són

aportacions de l'editorialista, no afirmacions de Jordi Pujol.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2. 1.] Discurso de continuidad
con los últimos cuatro años, no
sólo en el terreno de los hechos
y de las realizaciones, sino de las
palabras y de las ideas.

[2.2.] El candidato y President
en funciones, al recabar la
colaboración de todos los grupos
políticos y sociales, a los que
proponía un diálogo, leía las
palabras pronunciadas en el
mismo acto hace cuatro años.

[2.3.] La mayoría absoluta de 72
diputados no ha hecho variar a
Pujol de la línea dialogante que
ofrecía cuando su grupo
disponía sólo de 43
representantes y precisaba de
todos los apoyos.

Temes

Com fa quatre anys,
Pujol tonar a demanar
la col·laboració de tots
els grups polítics i
socials

Pujol manté una línia
dialogant

Implicacions

Pujol no canvia d'idees

Pujol és magnànim
perquè els 72 diputats li
fan menys necessari el
suport d'altres, però els
ofereix diàleg

Pressuposicions

El segon paràgraf serveix per introduir el tema novedós i central del dia: Pujol manté una línia

dialogant, encara que en podria prescindir atesa la seva folgada victòria electoral.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3.1.] Continuidad también en la
idea de una Catalunya
convertida en un factor de
estabilidad y progreso para el
conjunto de España.

[3.2.] Una Catalunya que
necesita de la innovación y de la
modernización para afrontar los
graves problemas derivados de
la crisis, que sólo a largo plazo
se podrán resolver y que, de
momento, se tendrán que paliar
con una política de
equipamientos sociales para
reducir en lo posible las
frustraciones personales y las
marginaciones.

Temes

Pujol entén que
Catalunya es factor
d'estabilitat i progrés
per a Espanya.

Les implicacions

Implicacions

Pujol ha de fer una
política d'innovació i de
modernització a llarg
termini.

I una política
d'equipaments socials
per pal·liar la crisi a curt
termini.

Pressuposicions

La crisi només es
pot resoldre a llarg
termini.
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[3.3.] Jordi Pujol se ratifico en
una política realista y como ha
venido repitiendo a lo largo de
su anterior mandato ha
convocado colectivamente otra
vez a la ilusión, la confianza y la
esperanza, que han de «permitir
un país de plenitud».

Pujol continuarà fent
una política realista.

Els lemes de Pujol són:
- la il·lusió
- la confiança
- l'esperança

El seu objectiu:
- "un país de plenitud"

Pujol ha fet fins ara
un política realista

El tercer paràgraf és un resum de les paraules de Pujol que ocasionalment el diari fa seves

com, per exemple, amb les implicacions de [3.2.].

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t. Paràgraf

[4.1.] Nadie podrá sentirse
defraudado por el hecho de que
el discurso programático no
contenga ninguna novedad.

[4.2.] Por las ideas ayer
expuestas, que inspiraron su
anterior mandato, se ha votado
mayoritariamente en Catalunya a
la coalición que representa Jordi
Pujol.

[4.3.] Los defraudados podrían
ser los electores si la
coincidencia no fuera absoluta.

Temes

La continuïtat era
d'esperar

La majoria electoral
está per les idees de
Pujol

Els electors de Pujol
esperaven la
continuïtat

Implicacions Pressuposicions

No lii ha novetats
en el discurs

Hi ha una certa ironia en el quart paràgraf que lliga amb la implicació de [2.1.]: 'Pujol no

canvia d'idees'. Si la 'continuïtat' fins aquí era sobretot descriptiva, en palesar que no comporta

cap novetat perd valor. En afegir que la majoria electoral ha votat per aquestes idees -ara

tenyides de continuïtat- s'incrementa la pèrdua de valor -des del punt de vista d'un diari que

no es té a si mateix per conservador-. I la ironia es consuma amb [4.3.]: "Los defraudados

podrían ser los electores si la coincidencia no fuera absoluta". Globalment, doncs, la

'continuïtat' ha quedat tenyida amb valors negatius. [El lector d'aquest treball sabrà perdonar-

nos que no ens estenguem més en l'anàlisi d'aquest editorial. Si ho féssim entraríem de ple en

el nivell 3 i això -que sí fem en un nombre reduït d'editorials-, com hem argumentat més

amunt, quedaria fora de les dimensions prudents de l'estudi].
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [5]

5è. Paràgraf

[5.1.] Un Pujol distendido, que
no hizo ninguna alusión explícita
a la querella presentada por el
fiscal general del Estado por su
gestión en Banca Catalana, daba
por supuesto que en Catalunya
existe una buena convivencia en
la calle, pero que se detectan
odios entre la clase política.

[5.2.] El de hoy puede ser un día
decisivo para consolidar esta
convivencia o para que se
avance más en las diferencias -
odios, según Pujol- entre los
políticos.

[5.3.] Dependerá en buena
manera del grado de civismo de
los que se han convocado en las
puertas del Parlament.

[5.4.] No habrán servido de
mucho las palabras de
moderación de Pujol si el
civismo, del que Catalunya
quiera ser modelo, no preside la
concentración.

Temes

Pujol no va al·ludir
explícitament a la
querella per Banca
Catalana

En el debat
parlamentari d'avui es
veurà si es consolida la
convivència o no.

La implicació

Implicacions

No està tan clar que a
Catalunya hi hagi una
bona convivència al
carrer ni que es detectin
odis entre la classe
política.

Implícitament, l'al·lusió
de Pujol a la querella
està en el terme "odis".

Pujol confon les
diferències entre
polítics amb els "odis"

Està en mans dels
polítics aprofundir o no
en les diferències /odis

La manifestació d'avui
en suport a Pujol ha de
ser cívica i és la
responsabilitat dels
convocants

Catalunya hauria de
voler ser model de
civisme.

Pressuposicions

La querella de
Banca Catalana ha
estat presentada pel
fiscal general de
l'Estat.

Existeix el perill
que a la
concentració hi
hagi
comportaments
incívics.

Del context general -n'hi ha prou amb la lectura dels altres editorials sobre Banca Catalana-

sabem que des de Convergència s'entén que la querella ha estat instada pel govern central i

que és aquest qui així ha sembrat odis. Per aquest motiu hem posat en la columna de les

pressuposicions de [5.I.] una afirmació que factualment no ofereix cap dubte: 'La querella de

Banca Catalana ha estat presentada pel fiscal general de l'Estat'. Fem constar així que el diari

emfasitza l'autoria fiscal de la querella en contraposició a la suposada inspiració del govern

del PSOE.

És notori, com es dedueix de [5.I.] que quan Pujol al·ludia a 'odis entre la classe política' es

refereia a la presentació de la querella de Banca Catalana. I és clar que l'editorialista
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desqualifica el terme 'odis', que segons el diari, Pujol confon amb les 'diferències polítiques1,

tal com es dedueix de [5.2.].

Per acabar, retinguem que en aquest editorial el diari combina la lloança als aspectes positius

de l'actitud dialogant de Jordi Pujol, amb un fons de valoració negativa del personalisme,

1'electoral!sme, de la continuïtat de la seva política, i de la presentació que Pujol fa de la

querella de Banca Catalana. L'al·lusió a la querella, serveix al diari per defensar de pas i

indirectament la imatge del govern del PSOE.

Considerat globalment, doncs, l'editorial és sobretot una crítica negativa a Pujol, contra el que

pugui semblar el titular. En aquest marc, més que una lloança a l'actitud de Pujol, el diari insta

el reelegit president de la Generalitat a actuar en la línia que el diari entén que és positiva i

que extreu de les paraules del discurs de Pujol. En síntesi, l'editorialista fa una afinada

aplicació del quadrat ideològic. Critica i insta Pujol, sense entrar en un enfrontament directe

explícit.
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6.4. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Hay que mirar hacia el futuro"

6.4.1. L'editorial

EL PERIÓDICO. Sábado, 22 de noviembre de 1986

Hay que mirar hacia el futuro

[i]
[1.1.] Catalunya acaba de vivir una jornada crucial, un día de aquellos que son capaces de
modificar el futuro. [1.2.] Pero la jornada ya pasó y, como dice el president Pujol, "el
futuro ha de pesar más que el pasado".

[2]
[2.1.] Lo cierto es que la incertidumbre de si el president de la Generalitat sería procesado
o no por tres posibles delitos ha marcado la vida del país en los dos años y medio últimos.
[2.2.] Y la ha marcado, cómo no, negativamente.

[3]
[3.1.] Vencida ahora esa incertidumbre con la decisión del pleno de la audiencia de
Barcelona de no procesar a Jordi Pujol, llega el momento de recuperar "el equilibrio", "el
optimismo creador", "la convivencia" y "la confianza en nosotros mismos". [3.2.] Y
utilizamos deliberadamente las expresiones y los conceptos utilizados ayer por el propio
President porque nadie está más legitimado que él, protagonista muy a su pesar de todo
este asunto, para dar carpetazo a las pasiones encontradas, las heridas abiertas y los
enconos revanchistas que hayan podido surgir con toda esta historia del caso Catalana.

[4]
[4.1.] Hay que pasar, pues, una página de la historia y empezar a escribir la próxima. [4.2.]
Y la página que ahora se abre ha de estar limpia de mixtificaciones y rencores, de
simbiosis mesiánicas y peligrosas entre el país y sus dirigentes y de situaciones que
propicien el desgarramiento de la convivencia. [4.3.] Este es un país de espíritu amplio y
horizontes intelectuales sin fronteras, capaz de desterrar la intolerancia, el fanatismo, la
cerrazón mental y el linchamiento moral del adversario como normas de conducta
cotidiana. [4.4.] Si en algún momento de nuestra historia reciente hemos estado cerca de
caer en alguno de esos excesos, esta es la mejor ocasión para corregir el rumbo.

[5.1.] Más allá, por consiguiente, del carácter jurídico del auto dictado por la audiencia de
Barcelona, éste es un hecho que debe sumarse a otros varios que últimamente han
relanzado la esperanza de todo un pueblo en un foturo de convivencia en paz: el llamado
espíritu de Olot, que surgió del diálogo de Pujol y Maragall y proyectó un clima más
distendido en la política catalana; la repulsa unánime y angustiosa de Catalunya entera al
mortal atentado de ET A en la barcelonesa plaza de España; la alegría exultante por la
concesión a Barcelona de la organización de los Juegos Olímpicos del 92, y el acuerdo en
las negociaciones sobre la financiación de las autonomías.
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[6.1.] Hay motivos de sobra para creer en un futuro solidario e integrador, en el que
Catalunya juegue un papel esencial. [6.2.] Más allá de cualquier otra consideración, ésta
deber ser la lección última de la jornada vivida ayer por los ciudadanos de este país.
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6.4.2. Les macroestructures semàntiques

La tesi central de l'editorial, que també expressa el titular, és:

Hem de deixar tancada la porta a la incertesa i les confrontacions que l'Audiència de

Barcelona ha clausurat amb la decisió de no processar Jordi Pujol pel cas Banca

Catalana.

La decisió amb què el diari pren aquesta posició es fa palesa amb la valoració negativa que

atorga a l'episodi que es tanca amb l'expressió "toda esta historia del caso Catalana" (a [3.2.]).

La combinació dels dos adjectius "toda esta" dóna l'efecte esmentat.

De fons, l'editorialista manté una idea sobre el clima que convé a Catalunya i que entén que

ha estat enterbolit per la querella:

Tal com diu Pujol, a Catalunya li convé recuperar "l'equilibri", "l'optimisme creador",

"la convivència" i "la confiança en nosaltres mateixos". A Catalunya li convé un clima

distès.

Aquesta segona macroproposició ja aporta elements nacionalitaris, però només és un resum

del que es diu a l'editorial. Hi ha un element important, que més avall comentarem, però que

ja podem apuntar. Si bé Pujol va utilitzar les paraules entre cometes, no va dir mai que es

tractés d'una 'recuperació1. Per tant, l'editorial tergiversa les paraules de Jordi Pujol.

Vegem doncs que s'hi diu més en detall.

6.4.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

Hay que mirar hacia el futuro

Temes

La implicació

Implicacions

Tanquem l'assumpte
'querella Banca
Catalana'

Pressuposicions

Dins de la cultura catalana i, en general, occidental, el futur forma part de les màximes

preocupacions dels ciutadans. Perquè la creença que el futur és important forma part dels
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dipòsits de sentit més arrelats, al contrari que altres cultures, com l'hebrea, en què el passat és

força més important. El present rarament compta. Per això, aquest titular se sosté sobre la

base d'una de les representacions mentals compartides pel grup a qui va destinat, forma part,

doncs, del seu sentit comú establert. De les realitats indiscutibles.

Certament hi ha un verb en el títol que dóna un sentit a la frase, però només el coneixement de

l'editorial i el context permet inferir el que essencialment s'hi diu: la implicació.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] Catalunya acaba de vivir
una jornada crucial, un dia de
aquellos que son capaces de
modificar el futuro.

[1.2.] Pero la jornada ya pasó y,
como dice el president Pujol, "el
futuro ha de pesar más que el
pasado".

Temes

Hi lia hagut un fet
crucial

Les implicacions

Implicacions

El futur seria diferent
si el fet llagues estat
diferent

Hem de tancar
l'assumpte 'querella
Banca Catalana'

El diari està d'acord
amb el que diu Pujol

Pressuposicions

El futur és
modificable.

La tesi central es fa present ja en el primer paràgraf i es comença a mostrar la coincidència del

diari amb les paraules de Jordi Pujol del dia precedent. Les afirmacions de Pujol destacades

pel diari se situen també dins del terreny de les veritats inqüestionables, formen part del

coneixement general fonamentat en els dipòsits de sentit.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] Lo cierto es que la
nicertidumbre de si el president
de la Generalitat sería procesado
o no por tres posibles delitos ha
marcado la vida del país en los
dos años y medio últimos.

[2.2.] Y la ha marcado, cómo no,
negativamente.

Temes

El passat immediat ha
estat marcat
negativament per la
incertesa sobre el
processament de Jordi
Pujol

Implicacions

Sortir de la incertesa
és positiu.

Pressuposicions
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Noti's que l'editorialista no diu que "la querella" hagi marcat els dos anys i mig darrers

negativament, sinó que 'la incertesa' sobre el processament del president de la Generalitat ha

marcat negativament els dos anys transcorreguts. Tampoc, per tant, es pot inferir que implica

que 'l'exculpació de Pujol hagi estat positiva', sinó que 'sortir de la incertesa és positiu'. Per

molt que sense querella no hi hauria hagut incertesa, la querella no implicava la incertesa

durant dos anys i, per tant, la responsabilitat no és transmissible. Però sí que hi ha una

inferència, que posa de manifest que l'exculpació de Pujol ha estat positiva.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3.1.] Vencida ahora esa
incertidumbre con la decisión
del pleno de la audiencia de
Barcelona de no procesar a Jordi
Pujol, llega el momento de
recuperar "el equilibrio", "el
optimismo creador", "la
convivencia" y "la confianza en
nosotros mismos".

Temes

Les implicacions

Implicacions

Pujol va usar les
expressions:
- Tequilibri
- l'optimisme creador'
- 'la convivència'
- la confiança en
nosaltres mateixos'

Algú lia de recuperar:
- l'equilibri'
- l'optimisme creador1

- la convivència'
- la confiança en
nosaltres mateixos'

Pressuposicions

Algú ha perdut:

- l'equilibri
- l'optimisme
creador'
- la convivència'
- la confiança en
nosaltres mateixos'

En el missatge institucional que va pronunciar Pujol el dia abans, en saber que estava

exculpat, certament hi havia les paraules que l'editorialista posa entre cometes, tret d'una

inexactitud poc rellevant. Pujol no va dir "... la confianza en nosotros mismos..." sinó "... la

confianza en sí mismo y en sus hombres ...".La diferència no és rellevant -de moment-

perquè en el missatge de Jordi Pujol1 queda diàfanament clar que es refereix al poble català.

1 Reproduïm a continuació íntegrament el text de la declaració de Jordi Pujol publicat per La Vanguardia, pío
hem deixat en castellà tal com ho va publicar el diari] :
«Al conocer la resolución de la Audiencia de Barcelona, el president Pujol pronuncio un mensaje institucional
que transcribimos íntegramente:

"La Audiencia de Barcelona ha dictaminado que yo no debo ser procesado por el caso de Banca
Catalana".

"En este momento, y en primer lugar, quiero recordar que siempre he dicho que estaba seguro de la
honestidad de mi actuación que siempre he dicho también que confiaba en la independencia de los magistrados y
que siempre he pedido que la decisión se tomara con criterios de justicia y no de conveniencia política".

"En segundo lugar, quiero dirigirme a todos los que han tenido confianza en mi, que me han defendido,
que me han hecho llegar su solidaridad o que simplemente han sufrido conmigo. Hay mucha gente así en
Cataluña, y también los ha habido fuera de Cataluña, en el resto de España. A todos ellos, muchas gracias".

"Quiero además felicitar al pueblo catalán porque, finalmente, su Presidente, la Generalitat, y, de hecho,
toda Cataluña se liberan de una grave presión, que ha durado dos años y medio. Lo felicito y, a la vez, le expreso
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En el text de l'editorial, però, encara que es pugui intuir, no queda clar 'qui1 ha de 'recuperar'

'l'equilibri', 'l'optimisme creador', 'la convivència', 'la confiança en nosaltres mateixos' perquè

es fa servir una metàfora gramatical -"el momento"-. Hem escrit 'recuperar' perquè això és el

que es diu a l'editorial, però no en el missatge de Pujol. Si l'editorial diu 'recuperar' 'l'equilibri',

això pressuposa que ha estat perdut. Però Pujol justament diu que " ... no nos ha

desestabilizado..." i "quiero pedir simplemente al pueblo catalán que siga la línea de

equilibrio, de optimismo creador, de convivencia, de confianza en sí mismo y en sus hombres,

que le ha caracterizado durante estos últimos años". Per tant, Pujol implica justament el

contrari, ja que dir que el poble català no s'ha desestabilitzat i demanar-li "que siga la línea..."

vol dir que ja hi és, que està en equilibri.

Constatada la diferència és irrefutable que a la següent oració [3.2.] és comet una falta a la

veritat perquè si bé el diari utilitza expressions de Jordi Pujol, no n'utilitza els conceptes sinó

uns altres.

mi agradecimiento por la forma con que ha soportado esta situación. Le agradezco que haya sabido mantener la
serenidad. Le agradezco que me haya hecho caso cuando, una y otra vez, le he pedido confianza y sentido de la
responsabilidad".

"Una vez más, Cataluña ha dado un gran ejemplo de fuerza moral, de conducción ética, de capacidad de
convivencia, de prudencia y de responsabilidad. Sólo gracias a esto, sólo gracias a esta forma de ser y hacer del
pueblo catalán, una actuación política, que hoy no quiero calificar, no nos ha desestabilizado y no ha repercutido
negativamente sobre toda España".

"Será preciso hacer algunos comentarios sobre todo lo que ha pasado. Ya se harán. Pero ahora quiero
pedir simplemente al pueblo catalán que siga la línea de equilibrio, de optimismo creador, de convivencia, de
confianza en sí mismo y en sus hombres, que le ha caracterizado durante estos últimos años. Será preciso hacer
algunos comentarios más, y se deberá decir lo que haya que decir, pero el futuro debe pesar más que el pasado, y
debe prevalecer la necesidad de preservar todas las posibilidades morales y materiales, políticas y culturales del
país. Conservemos la paciencia, pero también la fortaleza y la honda convicción que hemos tenido. A todo esto
me refería cuando, más de una vez durante estos últimos años, a veces en los inomentos de más crisis económica
y social, o de más tensiones políticas, he hablado de la fuerza serena y constructiva de Cataluña. Tenemos esta
fuerza y es la garantía de nuestro futuro".

"Y pensemos, y que piense todo el mundo, que aquello que ha demostrado ser capaz de resistir la
voluntad de la destrucción sale más fuerte de la prueba. Que es lo que ahora nos ocurre a nosotros, y pasa en
Cataluña".

"Atodos los catalanes, muchas gracias".»

(La Vanguardia, 22.11.86. P. 4)
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[3.2.] Y utilizamos
deliberadamente las expresiones
y los conceptos utilizados ayer
por el propio President porque
nadie está más legitimado que él,
protagonista muy a su pesar de
todo este asunto, para dar
carpetazo a las pasiones
encontradas, las heridas abiertas
y los enconos revanchistas que
hayan podido surgir con toda
esta historia del caso Catalana.

El diari fa servir
expressions i conceptes
utilitzats pel president
de la Generalitat.

Les paraules de Pujol
van en el camí de
tancar definitivament
el cas.

Pujol ha de tancar el
cas i aturar les
passions i els ànims
revengistes (dels seus
partidaris).

El fet de ser el
protagonista del cas
Catalana, legitima
Pujol per tancar
l'assumpte, les
passions, les ferides i
l'ànim de revenja
sorgits arran de la
querella.

El diari està d'acord
amb les paraules de
Pujol.

Entre els partidaris
de Pujol hi ha
passions i ànims
revengistes.

No discutim les paraules de Pujol, sinó el que diu el diari que va dir Pujol. No discutim si el

poble català, "nosaltres", havia perdut o no l'equilibri i les altres característiques esmentades,

sinó si aquests eren el conceptes usats per Pujol en el mateix sentit que els usa l'editorial. I

com que no és així, la conclusió és que les paraules de Pujol estan tergiversades per

l'editorialista.

Tampoc discutirem si entre alguns partidaris de Pujol hi havia o no ànims revengistes. Hem

de constatar, no obstant, que el diari els adjudica aquestes "enconos revanchistas" perquè,

¿qui, si no ells, pot tenir ànims revengistes? Els que tenen ferides obertes que venjar. El text

no ho diu explícitament, però és indubtable que qui està ferit és Pujol i els seus defensors i,

per tant, no hi ha dubte sobre la identitat dels ferits i revengistes. Ara bé, no és Jordi Pujol

sinó el diari que descriu els "enconos" d'almenys una part dels defensors de Pujol i

aconsegueix d'aquesta manera, posar en mans de Pujol la capacitat de tornar la calma a les

seves files i la 'recuperació' de 'l'equilibri' global del poble català.

Arribats a aquest punt, és necessari aturar-se i fer dues reflexions. En aquest text hi ha un

seguit de subjectes que són substancialment diferents. No és el mateix 'una part dels defensors

de Pujol' que 'tots els defensors de Pujol'. Tampoc és el mateix conjunt el format pels (tots)

defensors de Pujol que el poble català, encara que la majoria electoral del poble català hagi

2 El text del missatge de Pujol confirma les ferides. Pujol hi diu: "...que han sufrido conmigo".
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votat per les llistes de CiU. Entrem amb aquest tema en una discussió que reabordarem en els

altres editorials dels quatre diaris sobre el cas Banca Catalana.

La segona té a veure amb la representativitat de Pujol. ¿En quina mesura la querella era una

'greu pressió' sobre el president de la Generalitat? ¿Sobre la Generalitat? ¿Sobre el poble

català? ¿Sobre Catalunya? Encara que aquestes preguntes ara apareguin suggerides pel

missatge institucional de Jordi Pujol tenen a veure amb el fragment subsegüent del present

editorial i amb l'argumentació d'altres diversos editorials dels que ens ocupem.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4.1.] Hay que pasar, pues, una
página de la historia y empezar a
escribir la próxima.

[4.2.JY la página que ahora se
abre lia de estar limpia de
mixtificaciones y rencores, de
simbiosis mesiánicas y
peligrosas entre el país y sus
dirigentes y de situaciones que
propicien el desgarramiento de
la convivencia.

Temes

Tanquem l'assumpte

La implicació

Implicacions

Pujol també ha de
tancar l'etapa de la
seva actuació que
pressuposadament ha
estat marcada per
elements aportats per
ell i descrits en
l'oració.

Pressuposicions

En aquesta darrera
etapa hi ha hagut:
- mistificacions
- rancúnies
- simbiosis
messiàniques i
perilloses que
identificaven la
salvació de Pujol
amb la de
Catalunya

- situacions que
propicien
l'esquinçament de
la convivència.
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[4.3.] Este es un país de espíritu
amplio y horizontes intelectuales
sin fronteras, capaz de desterrar
la intolerancia, el fanatismo, la
cerrazón mental y el
linchamiento moral del
adversario como normas de
conducta cotidiana.

[4.4.] Si en algún momento de
nuestra historia reciente hemos
estado cerca de caer en alguno
de esos excesos, esta es la mejor
ocasión para corregir el rumbo.

les implicacions

En l'etapa anterior hi
ha hagut intolerància,
fanatisme, tancament
mental i linxament
moral de l'adversari

Els polítics han
d'abandonar aquestes
pràctiques

La simbiosi messiànica a què fa referència l'editorialista no pot ser interpretada altrament que

com la que identifica la salvació de Pujol amb la de Catalunya.

Inicialment, malgrat haver donat una certa raó a Pujol, el cúmul de crítiques sobre el bàndol

dels seus partidaris progressa, encara que sigui implícitament. Perquè, ¿qui és, si no, l'autor o

autors de les mistificacions (enganys o falsejaments amb la voluntat d'enganyar), les

rancúnies, les simbiosis messiàniques i les situacions que propicien l'esquinçament de la

convivència?

De nou, quedi clar que no discutim aquí la pressuposició de l'existència d'aquests fenòmens,

sinó que expliquem la implicació que revela que l'editorialista entén els actors són els

partidaris de Pujol o Pujol mateix. Alhora podem constatar -encara que això correspongui

pròpiament a una anàlisi de nivell 3- que aquesta responsabilització està molt mitigada

perquè en cap moment hi apareix explícitament, sinó que està camuflada darrera de metàfores

gramaticals com 'mistificacions', 'simbiosis' o 'situacions1 que nominalitzen processos i

amaguen els agents que els porten a terme.

La posició estratègica ja esmentada d'El Periódico en relació amb els actors polítics catalans,

el fet de ser prosocialista i alhora no antipujolista, explica les opcions político-textuals

esmentades.

Fins i tot, la no identificació específica dels actors o la sobregeneralització dels subjectes els

permet incórrer en insinuacions i negar-les acte seguit de tal manera que qualsevol actor es
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pot sentir alhora al·ludit o no, segons li convingui. Les oracions [4.3.] i [4.4.] en són

exemples.

A [4.3.] s'implica que hi ha hagut 'intolerància', 'fanatisme', 'tancament mental' i 'linxament

moral de l'adversari'. S'hi impliquen aquest fenòmens perquè si no fos així no tindria sentit dir

que 'aquest país' és 'capaç de desterrar-los'. Ara bé, com que l'agent no hi està identificat tant

podria tractar-se d'uns com dels altres (partidaris o adversaris).

De fet, seria molt difícil, tenint coneixement del context, que la no identificació del subjecte

fos aprofitada per adjudicar-ho només als convergents. Basta recordar que la querella va obrir

un període de grans tensions entre socialistes i convergents; el forat de Banca Catalana era de

250.000 milions de pessetes (MiSSÉ 1997, 217) i diversos dirigents socialistes espanyols no

catalans van donar Pujol per culpable abans de la decisió del tribunal, la qual cosa es pot

identificar amb un linxament moral. El fanatisme pot entendre's com una forma de 'simbiosi

messiànica'. I el tancament mental es pot atribuir en algun moment a actuacions de les dues

formacions polítiques enfrontades. O sigui, el diari barreja faltes d'un i d'altres i se situa au-

dessus de la mêlée.

En l'oració següent es reprèn la implicació, ara ja, com una mera hipòtesi -'si en algun

moment.. hem estat a prop d'alguns d'aquests excessos'- que no té un altre sentit que

respondre implícitament a aquell que negui la implicació amb una mena de resposta de l'estil

de: "si li sembla que no hi ha hagut excessos, vostè mateix. Però tant si n'hi ha hagut com si

no, doncs, serà millor que no n'hi hagin més1.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [5]

5è paràgraf

[5.1.] Más allá, por consiguiente,
del carácter jurídico del auto
dictado por la audiencia de
Barcelona, éste es un hecho que
debe sumarse a otros varios que
últimamente lian relanzado la
esperanza de todo un pueblo en
un futuro de convivencia en paz:
el llamado espíritu de Olot, que
surgió del diálogo de Pujol y
Maragall y proyectó un clima
más distendido en la política
catalana; la repulsa unánime y
angustiosa de Catalunya entera
al mortal atentado de ETA en la
barcelonesa plaza de España; la
alegría exultante por la
concesión a Barcelona de la
organización de los Juegos
Olímpicos del 92, y el acuerdo
en las negociaciones sobre la
financiación de las autonomías.

Temes

La implicació

Implicacions

Ha d'imperar l'esperit
de diàleg entre
convergents i
socialistes i l'esperit
caracteritzat per:

- repulsa dels
atemptats d'ETA
- l'alegria per la
concessió dels JJOO-
92
- l'acord de
finançament de les
autonomies

Pressuposicions

L'esperit d'Olot lia
rellançat
l'esperança de
convivència en
pau.

L'esperança de
convivència en pau
perillava

El cinquè paràgraf serveix per dibuixar els eixos que han de marcar la nova etapa segons el

diari i per introduir figures socialistes acompanyant la nova atmosfera positiva.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [6]

6è paràgraf

[6.1.] Hay motivos de sobra para
creer en un futuro solidario e
integrador, en el que Catalunya
juegue un papel esencial.

[6.2.] Más allá de cualquier otra
consideración, ésta deber ser la
lección última de la jornada
vivida ayer por los ciudadanos
de este país.

Temes

La implicació

Implicacions

Hi ha un futur solidan
i integrador en el marc
d'Espanya i Catalunya
lii té un paper.

El més important per
als ciutadans de
Catalunya és el futur
paper en el marc
espanyol

Pressuposicions

Catalunya és part
d'Espanya.

El sisè paràgraf per reblar l'editorial i emmarcar el paper de Catalunya a Espanya.

Com a resum del més destacable, tret dels elements nacionalitaris que ja comentarem en

l'apartat pertinent, en aquest editorial hem detectat una tergiversació -una de les
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manifestacions de les falsedats-, per tant, una vulneració de la màxima de qualitat, i una

aplicació subtil del quadrat ideològic. Per una part, el diari s'autopresenta per sobre les

baralles i, per l'altra, malgrat que saluda la fi de la incertesa pel cas Banca Catalana, no deixa

de criticar l'actitud de Pujol a qui insta a canviar de rumb, tal com havia anunciat. Els

socialistes, en un principi, inclosos implícitament en les crítiques, no apareixen explícitament

fins que l'editorialista parla d'elements que valora com a positius -l'esperit d'Olot, els Jocs

Olímpics, l'acord amb el govern central sobre les autonomies-.
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6.5. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Cumpleaños ... ¿feliz?"

6.5.1. L'editorial

EL PERIÓDICO. Sábado, 23 de abril de 1988

Cumpleaños... ¿feliz?

[i]
[1.1.] Catalunya celebró ayer un cumpleaños simbólico: los mil años desde que en su
territorio empezara a fraguarse una conciencia de identidad nacional. [1.2.] Un solemne
acto en el Palau de la Generalitat hizo el papel de gran tarta colectiva. [1.3.] Fue un
acontecimiento serio y recio, aunque algunos lo encontraran algo frío y carente de garra
popular por las limitaciones de espacio, los protocolos y las drásticas medidas de
seguridad.

[2]
[2.1.] El discurso del President de la Generalitat, Jordi Pujol, centrando la realidad actual
catalana le dio, sin embargo, al acto el contenido adecuado. [2.2.] Y unas medidas
palabras, oportunas y precisas, del rey Juan Carlos invitando a que continúe la aportación
catalana a la búsqueda que está haciendo en estos momentos el conjunto de España de los
nuevos horizontes moderno de Europa, elevaron la sesión a la categoría de jornada
histórica.

[3]
[3.1.] Sin embargo, la celebración del Mil·lenari se ha visto empañada por múltiples
tonterías. [3.2.] Para empezar, Esquerra Republicana de Catalunya, el partido que presentó
en el Parlament la propuesta de esta conmemoración, tuvo después la cortedad de miras de
quererla reducir a una especie de fiestecita mayor al oponerse a que, para que tuviera rango
de celebración de Estado, fuese el rey de España quien presidiera el milenario.

[4]
[4.1.] Después, ese sentimiento fue recogido e instrumentalizado por la Crida y por algún
grupo independentista radical que, al empezar a embadurnar paredes con pintadas y al
ponerle como música de fondo una veces petardos de los de jugar - como ayer mismo por
la mañana-, pero colocando en otros momentos auténticos explosivos peligrosos, como los
que ya han causado alguna muerte hace no demasiado tiempo, han impregnado a todos los
preparativos de un barniz de conflictividad que ni el conjunto de Catalunya ni la actitud
que ha tenido el Rey hacia ella merecen.

[5]
[5.1.] Que conste, también, que la falta de seriedad no ha acabado ahí, en lo marginal.
[5.2.] El intercambio de codazos protocolarios que se ha adivinado hasta el último
momento de la celebración entre la esfera autonómica y la Administración central, que se
ha concretado finalmente en la no invitación al Presidente del Gobierno, tampoco merece
pasar precisamente a los libros de oro de la coherencia política.
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[6]
[6.1.] Con todo, cabe preguntarse si al final esta celebración de cumpleaños ha sido feliz.
[6.2.] Y pensamos que para todos los catalanes de buena voluntad, sí. [6.3.] Los catalanes
de buena voluntad son conscientes de que su nación vive uno de los momentos de mayor
plenitud de todo el milenario, creen en el futuro, agradecen a don Juan Carlos que haya
venido a recordar la aportación catalana a la recuperación democrática de España, y están
muy por encima de las frivolidades ya reseñadas.

[7]
[7.1.] Afortunadamente, habrá sido un mal cumpleaños infeliz, para quienes carecen de
realismo imprescindible para valorar debidamente la actual situación de Catalunya, las
posibilidades de un mejor entendimiento y colaboración con el resto de España y Europa
que se abren ante nosotros, así como las lecciones de la historia. [7.2.] Para ellos, hoy
también será una mala diada de Sant Jordi si todo transcurre en paz, sin violencias ni
agresiones. [7.3.] Son, sin embargo, una minoría.
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6.5.2. Les macroestructures semàntiques

L'editorial escrit arran de l'acte de celebració del Mil·lenari és dispers temàticament, per

aquest motiu cal fer una tria d'entre les diverses proposicions principals i mirar de reagrupar-

les. Dins de la dispersió es concedeix un volum substancial conjunt a criticar les posicions

contràries a la visita de Joan Carles i el mateix títol dirigeix l'atenció cap a aquest extrem. Per

tant, la macroproposició més destacada que podem extreure és:

Són una minoria insignificant els que s'han oposat a la participació del rei en la

celebració del Mil·lenari

Aquesta crítica i la resta de l'editorial es fonamenten en una idea ja expressada en altres

editorials del diari:

Catalunya és Espanya i ha de continuar contribuint a modernitzar Espanya

Vegem ara totes les proposicions rellevants.

6.5.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

Cumpleaños... ¿feliz?

Temes

La implicació

Implicacions

En la celebració del
Mil·lenari hi ha hagut
elements infeliços

Pressuposicions

Els aniversaris han
de ser feliços

El significat del títol ha esdevingut clar un cop conegut l'editorial.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] Catalunya celebró ayer un
cumpleaños simbólico: los mil
años desde que en su territorio
empezara a fraguarse una
conciencia de identidad
nacional.

[1.2.] Un solemne acto en el
Palau de la Generalitat hizo el
papel de gran tarta colectiva.

[1.3.] Fue un acontecimiento
serio y recio, aunque algunos lo
encontraran algo frío y carente
de garra popular por las
limitaciones de espacio, los
protocolos y las drásticas
medidas de seguridad.

Temes

Ahir es va celebrar el
Mil·lenari amb un acte
solemne.

L'acte va ser serios i de
pes.

Implicacions

Era una festa
d'aniversari simbòlic.

Les crítiques a l'acte
per fred, sense atractiu
popular per l'espai
limitat, el protocol i
les mesures de
seguretat són del tot
secundàries.

Pressuposicions

Fa mil anys es va
començar a forjar
una consciència
nacional catalana.

Les mesures de
seguretat eren
dràstiques.

Segons alguns, la
celebració del
Mil·lenari havia de
ser càlid i amb
garra popular.

La prudència amb què es formula a [1.1] la fonamentació de la celebració no dóna peu a cap

discussió rellevant. Per una part, li confereix un caràcter simbòlic, per contraposició a una

discussió sobre la fiabilitat de les dades històriques i, per l'altra, atesos els fets històrics

provats, no hi cap problema en entendre que 'fa mil anys que es va començar a forjar una

consciència nacional catalana' en el sentit definit per LLOBERA (1996) al qual hem al·ludit en

un capítol anterior1, i no en el sentit que existís una consciència de masses, en els termes que

parla HROCH (1994).

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] El discurso del President
de la Generalitat, Jordi Pujol,
centrando la realidad actual
catalana le dio, sin embargo, al
acto el contenido adecuado.

Temes

ídem.

Implicacions

L'acte s'havia de
centrar en la realitat
actual.

Pressuposicions

1 El capítol de dedicat a l'analisi de nivell 3 de l'editorial "La fiesta nacional", d'El País
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[2.2.] Y unas medidas palabras,
oportunas y precisas, del rey
Juan Carlos invitando a que
continúe la aportación catalana a
la búsqueda que está haciendo
en estos momentos el conjunto
de España de los nuevos
horizontes moderno de Europa,
elevaron la sesión a la categoría
de jornada histórica.

El rei va estar encertat. Catalunya ha de seguir
contribuint a situar
Espanya dins
d'Europa.

Va ser una jornada
històrica.

Les paraules del rei
van ser oportunes.

L'estil indirecte per reportar el que va dir el rei i la consideració de les seves paraules com a

'oportunes', permet inferir que el diari està d'acord que Catalunya 'ha de seguir contribuint a

situar Espanya dins d'Europa'.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3r paràgraf

[3.1.] Sin embargo, la
celebración del Mil·lenari se lia
visto empañada por múltiples
tonterías.

[3.2.] Para empezar, Esquerra
Republicana de Catalunya, el
partido que presentó en el
Parlament la propuesta de esta
conmemoración, tuvo después la
cortedad de miras de quererla
reducir a una especie de
fiestecita mayor al oponerse a
que, para que tuviera rango de
celebración de Estado, fuese el
rey de España quien presidiera el
milenario.

Temes

ídem

ERC proposava una
mena de Testeta' major
per celebrar el
Mil·lenari.

Esquerra s'oposava
que el rei presidís la
celebració.

La implicació

Implicacions

Oposar-se al fet que el
rei presidís la
celebració era reduir-
la a una mena de
'festeta' major.

ERC són uns babaus
(tontos).

Pressuposicions

Múltiples actes
crítics amb el
Mil·lenari eren
bajanades.

En síntesi, el rei havia de presidir la celebració i ERC deia 'bajanades'. Es tracta d'un paràgraf

que afecta, entre d'altres àmbits, la dimensió simbòlica. La posició proespanyola del diari és

notòria en aquest aspecte. Ho fa palès el tipus de retrets que formula a ERC. Criticar -dir que

són uns babaus (tonterías)- un partit que es declara republicà i independentista -a favor de la

independència de Catalunya en relació a Espanya- per no estar d'acord amb la presència del

rei en la celebració -simbòlica o no- d'un acte de sobirania territorial és absurd.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4.1.] Después, ese sentimiento
fue recogido e instrumentalizado
por la Crida y por algún grupo
independentista radical que, al
empezar a embadurnar paredes
con pintadas y al ponerle como
música de fondo una veces
petardos de los de jugar - como
ayer mismo por la mañana-,
pero colocando en otros
momentos auténticos explosivos
peligrosos, como los que ya han
causado alguna muerte hace no
demasiado tiempo, lian
impregnado a todos los
preparativos de un barniz de
confiictividad que ni el conjunto
de Catalunya ni la actitud que lia
tenido el Rey hacia ella merecen.

Temes

La Crida i algun grup
independentista radical
han instrumentalitzat el
sentiment republicà
(antimonàrquic).

Les accions de protesta
no es corresponen amb
el que pensa la majoria
de Catalunya.

L'actitud del rei no
mereix aquestes
protestes.

Implicacions

Les pintades
antimonàrquiques no
eren més que embrutar
parets.

Pressuposicions

Alguns dels
petards eren
autèntics explosius
capaços de causar
morts.

Explosius com els
que la Crida feia
servir havien
causat morts.

La negativitat amb què queda descrita la posició dels independentistes és palesa. Sigui o no

cert que alguns dels petards que van fer explotar eren perillosos com per causar una mort, fer

aquesta afirmació carrega negativament els agents identificats: la Crida i els independentistes.

Noti's com la metàfora gramatical 'explosius' -a "... explosivos peligrosos, como los que yan

han causado alguna muerte ..."- nominalitza un procés -la col·locació i esclat d'un explosiu,

efectuada per algú, aquí, sense identificar amb precisió- i permet així fer una oració sense

esmentar l'agent d'una acció que ha causat morts. Ara bé, en lloc desresponsabilitzar l'agent

efectiu de l'acció que va causar 'alguna mort', traspassa la valoració negativa a la Crida, l'únic

agent present a l'oració que fa una acció que el diari cataloga com a similar. El quadrat

ideològic es mostra operatiu aquí incriminant els membres de la Crida i també operatiu en la

primera oració del següent paràgraf.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [5]

5è paràgraf

[5.1.] Que conste, también, que
la falta de seriedad no ha
acabado ahí, en lo marginal.

Temes

Hi va haver actes poc
seriosos de estaments
no marginals

Implicacions

Les pintades i els
petards són actes
marginals i no seriosos

Pressuposicions
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[5.2.] El intercambio de codazos
protocolarios que se lia
adivinado hasta el último
momento de la celebración entre
la esfera autonómica y la
Administración central, que se
lia concretado finalmente en la
no invitación al Presidente del
Gobierno, tampoco merece pasar
precisamente a los libros de oro
de la coherencia política.

Les implicacions Ha estât un error del
govern català no
invitar el president del
govern central a la
celebració

Si es convidava el rei
calia convidar el
president del govern

La invitació a
González era un
requisit
protocol·lari.

El diari entén que era una qüestió protocol·lària invitar també el president del govern i, per

tant, no entra en la dimensió simbòlico-política de no convidar-lo. La no invitació a González

no responia a una manca de cadires, sinó a l'establiment directe de relacions entre la

Generalitat de Catalunya i la monarquia, un vincle que faria menys dependent l'autonomia del

govern central2. De tota manera, la forma en què El Periódico entén la imbricació de

Catalunya a Espanya ja ha quedat palesa en el paràgraf segon.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [6]

6è paràgraf

[6.1.] Con todo, cabe
preguntarse si al final esta
celebración de cumpleaños ha
sido feliz.

[6.2.] Y pensamos que para
todos los catalanes de buena
voluntad, sí.

Temes

(Tots) els catalans de
bona voluntat hauran
trobat que la celebració
lia estat feliç.

Implicacions

Els catalans que
consideren que la
celebració ha estat
infeliç no són catalans
de bona voluntat.

Pressuposicions

Hi lia catalans que
no tenen bona
voluntat.

2 En aquells moments es parlava d'acceptació de la monarquia com si fos la britànica i d'entendre l'Estat espanyol
com si fos la Commonwealth, dins de la qual Catalunya podria ser-ne un dels membres.
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[6.3.] Los catalanes de buena
voluntad son conscientes de que
su nación vive uno de los
momentos de mayor plenitud de
todo el milenario, creen en el
futuro, agradecen a don Juan
Carlos que haya venido a
recordar la aportación catalana a
la recuperación democrática de
España, y están muy por encuna
de las frivolidades ya reseñadas.

Es propi de la bona
voluntat tenir fe en el
futur i agrair al rei que
hagi participat en la
celebració.

La plenitud és un
valor.

Creure en el futur és
un valor.

El diari està d'acord
amb els catalans de
bona voluntat.

La bona voluntat es
defineix per les
característiques que li
atorga l'enunciat
[6.3.].

Les accions
discrepants anteriors
són frívoles.

Catalunya és una
nació.

Catalunya viu un
moment de més
gran plenitud del
mil·leni.

Hi va haver una
aportació catalana
a la recuperació
democràtica
d'Espanya.

Entre la primera i la segona oració es construeix una nova argumentació tautológica sobre els

catalans de bona voluntat. [6.1.] i [6.2.] es poden integrar de la següent manera:

Tots els catalans de bona voluntat hauran trobat que la celebració ha estat feliç'. Per tant, si

algun català no ha trobat que fos així, implica que no era de bona voluntat, la qual cosa tanca

perfectament el cercle, a part d'implicar que els independentistes i altres contraris a la

invitació del rei no són gent de bona voluntat, ja que entre els requisits per ser de bona

voluntat hi ha la consideració que Catalunya ha de formar part d'Espanya.

D'altra banda noti's que el subjecte sobregeneralitzat 'Catalunya' de la pressuposició

'Catalunya viu en un moment de la més gran plenitud del mil·leni' aporta una visió idíl·lica del

país que no considera els catalans que passen necessitats. La visió idíl·lica incrementa la

magnificència de la celebració i de la visita del rei, que simultàniament redueix la importància

de les posicions dels crítics amb l'estat de coses autonòmic.

De nou, la sobregeneralització 'l'aportació catalana a la recuperació democràtica d'Espanya',

contribueix també a la visió idíl·lica esmentada i deixa de banda que també hi va haver una

aportació catalana al manteniment del règim franquista, tant de diversos sectors socials com

de mitjans de comunicació.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [7]

7è paràgraf

[7.1.] Afortunadamente, habrá
sido un mal cumpleaños infeliz,
para quienes carecen de realismo
imprescindible para valorar
debidamente la actual situación
de Catalunya, las posibilidades
de un mejor entendimiento y
colaboración con el resto de
España y Europa que se abren
ante nosotros, así como las
lecciones de la historia.

[7.2.] Para ellos, hoy también
será una mala diada de Sant
Jordi si todo transcurre en paz,
sin violencias ni agresiones.

[7.3.] Son, sin embargo, una
minoría.

Temes

Cal ser realista:
valorar les possibilitats
d'una millor
col·laboració amb la
resta d'Espanya i
Europa

La implicació

ídem.

Implicacions

Els discrepants no són
realistes

Els discrepants no han
entès les lliçons de la
història

El reaüsme és un valor

Pel discrepants ha
estat una celebració
infeliç

Els discrepants (els
independentistes)
desitgen violència per
la diada

Pressuposicions

Com a molts editorials, el darrer paràgraf resumeix i reprèn la tesi central que ara resulta

ampliada. Per una part, els discrepants, especialment els independentistes, són una minoria

irrealista, fan tonteries i no tenen bona voluntat. Per l'altra part, Catalunya i la resta d'Espanya

han de millorar la col·laboració. Com veiem en aquests fragments, aquest editorial és

paradigmàtic del que observa VAN DDK en elaborar el quadrat ideològic. En aquest cas,

"nosaltres", el diari, som catalans de bona voluntat, realistes i feliços amb les expectatives de

col·laborar en la projecció d'Espanya dins d'Europa. 'Ells', els independentistes, són babaus,

catalans de mala voluntat, embruten parets i són irresponsables perquè posen petards capaços

de matar gent.

És tal el resultat de mirar-se més d'aprop els temes, les implicacions i les pressuposicions, així

com algunes dels recursos discursius efectius, que la tesi central que formulàvem en la

macroestructura - 'Són una minoria insignificant els que s'han oposat a la participació del rei

en la celebració del Mil·lenari- resulta ser ara una visió edulcorada de la concepció que té el

diari dels republicans i dels independentistes, encara que com a macroproposició central

segueix sent vàlida.
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6.6. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Sospechas sobre unas subvenciones"

6.6.1 L'editorial

EL PERIÓDICO. Lunes, 16 de mayo de 1988

Sospechas sobre unas subvenciones

[1]
[1.1.] La polémica sobre el destino final de unas subvenciones concedidas por el actual
Gobierno de Convergència i Unió ha borrado de golpe toda la placidez que tenía hasta este
fin de semana la campaña electoral catalana. [1.2.] Según algunas informaciones, aquellas
subvenciones de la Generalitat han acabado en manos de la Crida a la Solidaritat. [I.3.] Se
trata de un tema grave y espinoso porque afecta a dinero público, es decir a fondos que
aportamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. [1.4.] La cuestión tiene dos caras:
por un lado, quiénes son los verdaderos destinatarios de esa ayuda económica concreta; por
otro, el mecanismo que se utilizó para conceder esas subvenciones.

[2]
[2.1.] Es evidente que la sensación de escándalo viene determinada por el destinatario: una
subvención pujolista, hecha desde la conselleria de Treball dentro de su programa de
estímulo a la creación de puestos de trabajo para jóvenes, podría haber acabado siendo
utilizada para financiar actividades de la Crida. [2.2.] Tanto esta entidad como el Gobierno
de Pujol lo niegan, pero debe abrirse una investigación aclaratoria. [2.3.] No es la primera
vez que llegan a la opinión pública insinuaciones de este tipo, y la financiación de la Crida
constituye un misterio por mucho que sus dirigentes expliquen una y mil veces que viven
de las aportaciones que les dan los directivos de una serie de entidades catalanas (y ponen
casi siempre el ejemplo de José Luis Núñez y la actual junta del FC Barcelona como
ejemplo de ello).

[3]
[3.1.] A pesar de estos desmentidos, el mes pasado, sin ir más lejos, ya trascendió otra
historia sospechosa: una entidad de Reus recibió, también de la conselleria de Treball, una
subvención económica de las de fomento del empleo juvenil... cuando ni siquiera la había
solicitado. [3.2.] La explicación oficial fue que se había producido una confusión, pero lo
cierto es que también en ese caso la operación parecía dibujada como para hacer llegar ese
dinero concedido por el Gobierno de Convergència i Unió a las arcas de la Crida.

[4]
[4.1.] El problema político no acaba con estas subvenciones concretas (a pesar de que sería
muy significativo que el dinero hubiese pasado efectivamente desde el palacio de la
Generalitat a la Crida). [4.2.] Se debe determinar también si la conselleria de Treball del
actual Gobierno de Pujol concede las subvenciones sabiendo lo que realmente financia, si
adopta las medidas cautelares indispensables para no ser engañada y si verifica después
que el dinero que entrega ha sido empleado correctamente. [4.3.] En este caso, por los
datos que han trascendido hasta este momento, la Generalitat dio más de dos millones de
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pesetas a la Associació Catalana de Vexil·lologia para que pudiese contratar a tres jóvenes
con el objeto de realizar unos estudios históricos sobre banderas. [4.4.] A pesar de lo que la
pomposidad del nombre pueda dar a entender, dicha asociación parece tener como sede un
simple domicilio particular; dos de los tres contratados son militantes de la Crida; entre la
asociación y la Crida, que son entidades sociales legalmente diferentes, hay una circulación
regular e inhabitual de dinero ... [4.5.] ¿Dio la conselleria de Treball la subvención
sabiendo a quién la entregaba? [4.6.] ¿Estaba objetivamente justificada? [4.7.] Y que
conste que en este terreno, en el de las subvenciones, estas mismas preguntas son
generalizables, porque también las otras administraciones, regentadas desde otros colores
políticos, se muestran en ocasiones muy poco cuidadosas al repartir dinero.
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6.6.2. Les macroestructures semàntiques

L'editorial assumeix que hi ha sospites, però que no són fets confirmats, sobre les dues

subvencions esmentades i com que aquest és l'assumpte principal podem formular la tesi

central com a:

El govern ha d'investigar si dues subvenciones de la conselleria de Treball han servit

per finançar la Crida.

Una tesi que no tindria gaire sentit defensar sinó fos perquè el diari estima:

Que una subvenció de Treball hagués servit per finançar la Crida seria un frau i un

escàndol polític, encara que aquestes pràctiques també les exerceixen altres

institucions.

6.6.3. Temes implicacions i pressuposicions

Títol

Sospechas sobre unas
subvenciones

Temes

La implicació

Implicacions

Hi lia sospites sobre
dues subvencions de
Treball

Pressuposicions

Una vegada més és necessari conèixer el text per entendre el significat del títol

Temes implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] La polèmica sobre el
destino final de unas
subvenciones concedidas por el
actual Gobierno de
Convergència i Unió ha borrado
de golpe toda la placidez que
tenia hasta este fin de semana la
campaña electoral catalana.

[1.2.] Según algunas
informaciones, aquellas
subvenciones de la Generalitat
han acabado en manos de la
Crida a la Solidaritat.

Temes

La polémica sobre
unes subvencions ha
agitat la campanya
electoral

Unes informacions
(d'altres media) diuen
que les subvencions
han acabat en mans de
la Crida

Implicacions

Podria ser que no fos
així.

Pressuposicions

La campanya
electoral era
plàcida
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[1.3.] Se trata de un tema grave
y espinoso porque afecta a
dinero público, es decir a fondos
que aportamos todos los
ciudadanos con nuestros
impuestos.

[1.4.] La cuestión tiene dos
caras: por un lado, quiénes son
los verdaderos destinatarios de
esa ayuda económica concreta;
por otro, el mecanismo que se
utilizó para conceder esas
subvenciones.

Es un tema greu perquè
afecta diner públic

Hi ha dues qüestions:

- Qui és el veritable
destinatari d'aquesta
ajuda (les
subvencions)?

- Quin mecanisme es
va usar per concedir les
subvencions?

Hi ha un destinatari
veritable i un de fictici
que potser no són el
mateix.

D'[1.2.] se'n dedueix que no és El Periódico qui publica les primeres informacions sobre les

subvencions esmentades. Certament va ser El País i l'editorial respectiu, així com l'anàlisi de

nivell 2, es troba al capítol 5.8.- "Jugar a dos barajas". Els elements aportats allí, els tindrem

en compte en l'anàlisi que ara ens ocupa.

D'[1.4.] s'extreu una reformulació de la sospita, a saber, que hi ha un destinatari veritable que

no és el destinatari nominal de la subvenció.

La responsabilitat de l'afer, de moment es carrega sobre el govern de CiU.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] Es evidente que la
sensación de escándalo viene
determinada por el destinatario:
una subvención pitj alista, hecha
desde la conselleria de Treball
dentro de su programa de
estímulo a la creación de puestos
de trabajo para jóvenes, podría
haber acabado siendo utilizada
para financiar actividades de la
Crida.

Temes Implicacions

Seria un escàndol que
una subvenció
piijolista acabes sent
utilitzada per finançar
activitats de la Crida.

Estem en un cas
hipotètic.

Pressuposicions

Una subvenció de
la conselleria de
Treball per crear
ocupació juvenil és
una subvenció
pujolïsta.
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[2.2.] Tanto esta entidad como el
Gobierno de Pujol lo niegan,
pero debe abrirse mía
investigación aclaratoria.

[2.3.] No es la primera vez que
llegan a la opinión pública
insinuaciones de este tipo, y la
financiación de la Crida
constituye un misterio por
mucho que sus dirigentes
expliquen una y mil veces que
viven de las aportaciones que les
dan los directivos de una serie de
entidades catalanas (y ponen casi
siempre el ejemplo de José Luis
Núñez y la actual junta del FC
Barcelona como ejemplo de
ello).

La Crida nega ser la
destinatària veritable
de la subvenció.

El govern de Pujol
també nega que la
Crida sigui la
destinatària final de
l'esmentada subvenció.

S'ha d'obrir una
investigació.

Hi lia hagut altres
insinuacions.

El finançament de la
Crida és un misteri.

No és suficient que la
Crida i el govern Pujol
ho neguin.

No lii lia proves
fefaents que demostrin
el que s'afirma a la
informació.

Les explicacions dels
dirigents de la Crida
no són satisfactòries.

La informació és
una insinuació.

La Crida diu que
es finança amb les
donacions de
directius d'un
seguit d'entitats,
entre elles el
Barca.

En la primera oració del segon paràgraf ([2.1.]) s'explicita el nucli d'inspiració de l'editorial.

L'escàndol consistiria en el fet que una 'subvenció pujolistd acabés sent utilitzada per

finançar activitats de la Crida. Era del domini públic, i queda constatat en l'editorial d'El

Periódico sobre la celebració del Mil·lenari (23.4.88), que la Crida desenvolupava activitats

contra la visita del rei i en general de tipus nacionalista i també activitats independentistes.

Del text de [2.I.] es pot inferir doncs una avaluació negativa de les activitats de la Crida. I

també una avaluació negativa de la subvenció denotada amb el to menyspreador de l'adjectiu

"pujolista",

D'altra banda, la resta del paràgraf deixa clar que per al diari es tracta d'insinuacions i per tant

que no hi ha proves fefaents de l'eventual escàndol.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3r paràgraf

[3 . 1.] A pesar de estos
desmentidos, el mes pasado, sin
ir más lejos, ya trascendió otra
historia sospechosa: una entidad
de Reus recibió, también de la
conselleria de Treball, una
subvención económica de las de
fomento del empleo juvenil...
cuando ni siquiera la había
solicitado.

[3.2.] La explicación oficial fue
que se había producido una
confusión, pero lo cierto es que
también en ese caso la operación
parecía dibujada como para
hacer llegar ese dinero
concedido por el Gobierno de
Convergencia i Unió a las arcas
de la Crida.

Temes

Un entitat de Reus va
rebre una subvenció de
Treball que no havia
demanat.

Es va saber el mes
passat.

L'explicació del
govern: lia estat una
confusió.

L'operació semblava
dibuixada per fer
arribar diners del
govern a la Crida.

Implicacions Pressuposicions

La història de la
subvenció de Reus
és sospitosa.

Hi ha indicis, segons el diari, però no hem sortit del terreny de les aparences i les

insinuacions.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4.1.] El problema político no
acaba con estàs subvenciones
concretas (a pesar de que seria
muy significativo que el dinero
hubiese pasado efectivamente
desde el palacio de la Generalitat
a la Crida).

[4.2.] Se debe determinar
también si la conselleria de
Treball del actual Gobierno de
Pujol concede las subvenciones
sabiendo lo que realmente
financia, si adopta las medidas
cautelares indispensables para
no ser engañada y si verifica
después que el dinero que
entrega ha sido empleado
correctamente.

Temes

Segona qüestió:

- Sap la conselleria de
Treball on van
realment els diners?

- Pren Treball mesures
per evitar ser
enganyada?

- Verifica Treball el
destí dels diners?

Implicacions

No és segur que els
diners hagin anat a
parar a la Crida.

Seria greu si es
confirma.

La conselleria hauria de
saber realment on van
els diners.

Pressuposicions
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[4.3.] En este caso, por los datos
que han trascendido hasta este
momento, la Generalitat dio más
de dos millones de pesetas a la
Associació Catalana de
VexiHologia para que pudiese
contratar a tres jóvenes con el
objeto de realizar unos estudios
históricos sobre banderas.

[4.4.] A pesar de lo que la
pomposidad del nombre pueda
dar a entender, dicha asociación
parece tener como sede un
simple domicilio particular; dos
de los tres contratados son
militantes de la Crida; entre la
asociación y la Crida, que son
entidades sociales legalmente
diferentes, hay una circulación
regular e inhabitual de dinero ...

[4.5.] ¿Dio la conselleria de
Treball la subvención sabiendo a
quién la entregaba?

[4.6.] ¿Estaba objetivamente
justificada?

[4.7.] Y que conste que en este
terreno, en el de las
subvenciones, estas mismas
preguntas son generalizables,
porque también las otras
administraciones, regentadas
desde otros colores políticos, se
muestran en ocasiones muy poco
cuidadosas al repartir dinero.

La subvenció a
l'Associació de
VexiHologia (AV) era
de més de 2 milions
per contractar 3 joves.

La seu de l'AV és un
domicili particular.

Dos dels tres
contractats militen a la
Crida.

La Crida i l'AV són
entitats legals.

Entre la Crida i l'AV hi
ha circular regular i
inhabitual de diners i
altres coses (...).

ídem

ídem

Les implicacions

És sospitós que la seu
sigui un domicili
particular.

La conselleria de
Treball s'ha mostrat
molt poc curosa en
concedir els diners.

Les pràctiques poc
rigoroses al concedir
subvencions no són una
exclusiva dels
pujolistes, els altres
partits també ho fan a
vegades.

Les dues primeres oracions són per retornar la responsabilitat a la conselleria de Treball. La

tercera per aportar una dades concretes.

La quarta oració té una part especulativa en què posa en dubte que l'adreça de l'AV sigui un

domicili particular, i una part amb dades que dóna per bones:

- dos dels tres contractats eren militants de la Crida
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- hi ha una circulació regular i inhabitual de diners entre l'AV i la Crida

No és possible saber en quin sentit afirma que la circulació de diners és regular i inhabitual.

D'entrada perqué si es regular es pot considerar un hàbit i, en segon lloc, perqué donada la

superposició semàntica dels dos conceptes caldria una explicació més detallada que no hi és.

S'ha de dir que un argument similar sobre la circulació de diners es dóna en l'editorial d'E7

País que ja hem comentat. El País afirma que

"Ha quedado demostrada la relación de vasos comunicantes (transferencias,

préstamos) entre la contabilidad de la Crida y la de la Asociación de Vexilologia,

pantalla de la anterior".

Aquest editorial seria francament productiu a un nivell d'anàlisi 3, perquè podria posar en

evidència quines són les estratègies que construeixen el rumor, sobre què es fonamenten i

com vulneren globalment les màximes de Grice. Malauradament, supera les possibilitats

d'aquest estudi que s'ha vist obligat a fer una tria selecta d'editorials a analitzar aun nivell 3.

Malgrat tot, no acabarem sense remarcar que el diari no ofereix cap prova fefaent de les

especulacions a què s'aboca en aquest editorial. Com a resultat de les especulacions, apareixen

valoracions negatives de la Crida, una organització ja ubicada fora de les sintonia ideològica

del diari.

També apareix implicada l'administració de la Generalitat i valorada negativament, fins i tot

amb independència del resultat de les eventuals investigacions sobre el cas que ens ocupa.

Sense necessitat d'aprofundir en el nivell 3, és palesa la vigència del quadrat ideològic malgrat

l'apunt final del diari per situar-se per sobre dels uns i els altres quan diu a [4.7.] que les

preguntes que suggereixen les sospites són aplicables a administracions públiques regentades

des d'altres colors polítics -colors que no esmenta-.

La difusió d'aquest tipus de creences especulatives és una flagrant vulneració de la màxima de

qualitat, segons la qual, s'espera que d'allò que es diu qui ho diu en tingui prou proves. La

vulneració d'aquesta submàxima està en harmonia amb l'aplicació del quadrat ideològic.
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6.7. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "De Madrid al cielo pasando por
Lituania"

6.7.1. L'editorial

EL PERIÓDICO. Domingo, 8 de septiembre de 1991

La nueva polémica nacionalista

De Madrid al cielo pasando por Lituania

[i]
[1.1.] La última revolución rusa ha traído a nuestro país una desazón diferente a la de
nuestros vecinos. [1.2.] Mientras ellos se preocupan por el nuevo esquema europeo que nos
cae sobre los hombros, por la hegemonía cada vez más absoluta y menos contrapesada que
ha logrado el poder norteamericano sobre nuestras vidas, o por los desequilibrios
económicos que nos amenazan, aquí estamos hablando de nacionalismos. [1.3.] Y no es
que por su rabiosa actualidad mediten sobre los países bálticos o sobre la funesto legado de
Tito de Yugoslavia, sino que debaten una vez más sobre los nacionalismos propios.

[2]
[2.1.] Que conste que eso no tiene nada de malo y que todo el mundo tiene derecho a
dedicar su tiempo a lo que mejor le parezca e, incluso a perderlo. [2.2.] Y conste también
que los nacionalismos que conviven en España son un tema apasionante de tertulia y que
siempre resulta sano dialogar sobre nuestros problemas reales. [2.3.] Pero el debate que
engarzan algunos políticos nacionalistas catalanes y algunos periódicos nacionalistas
españoles no va por ahí. [2.4.] Sacando fuera de su verdadero contexto lo que ha sucedido
en los países bálticos -anexionados a la fuerza por un imperio, y liberados cuando ese
coloso se ha desmoronado-, convierten a Estonia, Letonia y Lituania en una nueva arma
arrojadiza de uso interior.

[3]
[3.1.] A los que les gusta escandalizarse por todo, les ha bastado que Pujol, que ahora
vuelve a tener la vista puesta en una elecciones, haya hecho unas frases partidistas -quizá
sibilinas y pérfidas, como pasa habitualmente en la política- posiblemente dedicadas a
intentar frenar la emigración de posibles electores suyos hacia Esquerra (pero hechas con
la cautela necesaria para no asustar a los votos convergentes que proceden del PP), para
iniciar otra aburrida batida de cacerolas. [3.2.] Y como el Gobierno central esta vez ha
reaccionado con bastante tacto y realismo, el desmadre lo están organizando algunos
medios de comunicación de Madrid.

[4]
[4.1.] No se debe exculpar a Pujol de nada: es responsable de lo que dice y de lo que
insinúa, de lo que aplaca y de lo que excita. [4.2.] Pero esta vez lo único que ha dicho es lo
de siempre: quiere más competencias, más dinero y más protagonismo para su Gobierno.
[4.3.] Y se puede estar de acuerdo o no con él, pero a estas alturas de la vida lo que no se
puede hacer es desconocer que la política casi todos la hacen así, por mal que nos pese a
todos.
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[5]
[5.1.] Es preocupante la hipersensibilidad de los abanderados del nacionalismo madrileño,
de ese españolismo que considera cualquier diferencia como una agresión. [5.2.] Pero es
lógica: basaban su verborrea en la tesis de que había llegado el final de todos los
nacionalismos salvo el suyo, y ahora resulta que, por malos y conflictives que sean,
sobreviven a dictaduras como la franquista, la titista o la soviética. [5.3.]Pero a partir de
ahora deberían preocuparse un poco menos del nacionalismo ajeno y buscar la manera de
que el suyo sea algo más aglutinador y democrático, [5.4.] Aunque algunos obispos
expliquen muy mal y sin oportunidad algunas tonterías obvias, Catalunya ya cuidará de
que su nacionalismo no desemboque en una situación tan poco envidiable como la lituana
o la croata. [5.5.] Pero una de las cosas que necesita para ello es que el nacionalismo
español anticatalanista pierda precisamente esta última característica.
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6.7.2. Les macroproposicions semàntiques

D'una manera un tant exhaustiva, l'editorial es pot resumir en:

'És preocupant el nacionalisme espanyol anticatalanista que gasten alguns mitjans de

comunicació de Madrid, ara que el govern central ja ha reaccionat amb tacte i realisme

a les declaracions de Pujol en què comparava Catalunya amb Lituània'

La comparació de Pujol no escandalitza El Periódico perquè el diari no entén que el president

de la Generalitat pretengui pas la independència de Catalunya, sinó que:

'Pujol només demana el que ha demanat sempre: més competències, més diners i més

protagonisme per al seu govern'

Aquesta segona macroproposició expressa per tant el punt de vista del diari que dóna

coherència al conjunt de proposicions de l'editorial.

Temes, implicacions i pressuposicions

Avanttítol i títol

AT: La nueva polémica
nacionalista

T: De Madrid al cielo pasando
por Lituània

Temes

La implicació

Implicacions

Els media madrilenys
que han muntat la
polèmica no hi toquen.

Pressuposicions

Està clar que l'assumpte tracta d'una polèmica nacionalista i a la vista del text no hi ha dubte

que es fa referència al fet que Pujol comparés Catalunya amb Lituània. Ara bé, que un dels

temes versa sobre alguns media madrilenys només és clar després de llegir l'editorial.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] La última revolución rusa
ha traído a nuestro país una
desazón diferente a la de
nuestros vecinos.

[1.2.] Mientras ellos se
preocupan por el nuevo esquema
europeo que nos cae sobre los
hombros, por la hegemonía cada
vez más absoluta y menos
contrapesada que ha logrado el
poder norteamericano sobre
nuestras vidas, o por los
desequilibrios económicos que
nos amenazan, aquí estamos
hablando de nacionalismos.

[1.3.] Y no es que por su rabiosa
actualidad mediten sobre los
países bálticos o sobre el funesto
legado de Tito de Yugoslavia,
sino que debaten una vez más
sobre los nacionalismos propios.

Temes

La discussió sobre
nacionalismes és
secundaria.

Es una discussió
secundària sobretot
perquè versa sobre els
nacionalismes d'uns i
altres (a Espanya).

Implicacions

L'important és:
- el nou esquema
europeu
- l'hegemonia gairebé
absoluta dels EEUU
- desequilibris
econòmics

Pressuposicions

En síntesi el primer paràgraf és una lamentació per la mena de discussió que ha arrencat a

Espanya. Es pot inferir que és a Espanya (inclosa Catalunya) i no només a Catalunya perquè

al títol ja apareix Madrid i perquè l'editorialista ha establert una comparació entre "nuestro

país" i "nuestros vecinos", cosa que situa el rang de pais en la dimensió espanyola perquè mai

es referiria a la resta d'Espanya com a veïns de Catalunya dins del marc ideològic general d'El

Periódico. El terme 'nacionalismos propios' denota el conjunt espanyol sense equívocs

possibles.

Fixem-nos com a [1.2] "nosotros", el diari, els catalans, els espanyols, són els que estan

parlant de nacionalismes, mentre que "ellos" serveix per parlar dels europeus, etc. En canvi, a

[1.3] "nosotros" ha passat, miraculosament a ser "ellos", amb un intent de distanciar-se de les

estratègies que els grups als que pertany el diari, els catalans i els espanyols, duen a terme

quan ell no hi està d'acord.

419



Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] Que conste que eso no
tiene nada de inalo y que todo el
mundo tiene derecho a dedicar
su tiempo a lo que mejor le
parezca e, incluso a perderlo.

[2.2.] Y conste también que los
nacionalismos que conviven en
España son un tema apasionante
de tertulia y que siempre resulta
sano dialogar sobre nuestros
problemas reales.

[2.3.] Pero el debate que
engarzan algunos políticos
nacionalistas catalanes y algunos
periódicos nacionalistas
españoles no va por ahí.

[2.4.] Sacando fuera de su
verdadero contexto lo que ha
sucedido en los países bálticos -
anexionados a la fuerza por un
imperio, y liberados cuando ese
coloso se ha desmoronado-,
convierten a Estonia, Letonia y
Lituania en una nueva arma
arrojadiza de uso interior.

Temes

La implicado

La implicació

Tal com està
plantejada la discussió
està desenfocada

La polèmica la fan
alguns nacionalistes
catalans i alguns diaris
nacionalistes
espanyols.

Uns i altres usen fora
de context els fets als
països bàltics per
discutir sobre els
nacionalismes a
Espanya.

Implicacions

La discussió és una
pèrdua de temps.

Val la pensa discutir
sobre nacionalismes a
Espanya si la discussió
enfoca el problema real.

Pressuposicions

Els nacionalismes a
Espanya són un
problema real.

Els nacionalismes
són converses poc
serioses, de tertúlia.
Però... (la
implicació).

Hi ha diaris
nacionalistes
espanyols.

El que s'afirma a [2.2] pressuposa que els nacionalismes a Espanya són un problema real, però

del conjunt del paràgraf es dedueix que l'editorialista manté que tal com està enfocada la

discussió és una pèrdua de temps. I en responsabilitza tant a alguns nacionalistes catalans com

a diaris nacionalistes espanyols.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3.1.] Alòs que les gusta
escandalizarse por todo, les ha
bastado que Pujol, que ahora
vuelve a tener la vista puesta en
una elecciones, haya hecho unas
frases partidistas -quizá sibilinas
y pérfidas, como pasa
habitualmente en la política-
posiblemente dedicadas a
intentar frenar la emigración de
posibles electores suyos hacia
Esquerra (pero hechas con la
cautela necesaria para no asustar
a los votos convergentes que
proceden del PP), para iniciar
otra aburrida batida de cacerolas.

[3.2.] Y como el Gobierno
central esta vez lia reaccionado
con bastante tacto y realismo, el
desmadre lo están organizando
algunos medios de
comunicación de Madrid.

Temes

La base per muntar
l'escàndol és una sèrie
de frases electoralistes.

L'escàndol és exagerat

Els que han muntat tot
l'escàndol han estat
alguns mitjans de
comunicació de
Madrid.

Implicacions

Amb intenció electoral,
Pujol ha dit unes frases
que possiblement eren
per conservar vots que
podrien anar a ERC.

Les frases de Pujol eren
potser sibilines i
pèrfides: enigmàtiques i
malignes.

Pressuposicions

La discussió és
avorrida

El govern central
lia reaccionat amb
tacte i realisme

A [3] repeteix algunes idees contingudes ja a [2], però el més notori és que ni aquí ni en cap

altre fragment de l'editorial apareixen les paraules de Pujol, base per a la polèmica, en què

comparava Catalunya amb Lituània. El lector pot tornar al capítol dedicat a l'editorial d'£7

País "Nacionalismos y fronteras" (6.9.91) per trobar fragments significatius de les

declaracions de Jordi Pujol a£7 Observador i a la conferència de premsa del dia 3.9.91. En

aquella anàlisi ja hem deixat clar en quins termes Pujol feia la comparació i també que en les

mateixes ocasions reclamava, entre altres punts, una millora del finançament autonòmic.

En segon lloc, a la vista de les declaracions de Pujol, no cal buscar cap contingut implícit per

trobar-hi les reivindicacions al·ludides que presumptament podrien ser sibilines, enigmàtiques

o malignes. L'editorialista, però, adjudica a Pujol intencionalitat electoralista i pèrfida, i

habilitat 'sibilina' en la formulació de les 'frases partidistes', modulat per un 'quizá' i mitigat en

atribuir aquesta mena de costums al món genèric de la política. Però per molt mitigat que

aparegui, pel fet de ser gratuït constitueix bàsicament una construcció negativa de la imatge

de Pujol.
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Seguint en el terreny de l'especulació, Pujol va dir les frases 'possiblement' per intentar frenar

l'emigració de 'possibles electors seus cap a Esquerra'.

Ara bé, la que fins aquí era una responsabilitat compartida per la polèmica, passa a ser

sobretot una responsabilitat dels media madrilenys que han muntat l'escàndol. Noti's que El

Periódico fa notar que el govern central no ha fet cap escarafall.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4.1.] No se debe exculpar a
Pujol de nada: es responsable de
lo que dice y de lo que insinua,
de lo que aplaca y de lo que
excita.

[4.2.] Pero esta vez lo único que
ha dicho es lo de siempre: quiere
más competencias, más dinero y
más protagonismo para su
Gobierno.

[4.3.] Y se puede estar de
acuerdo o no con él, pero a estas
alturas de la vida lo que no se
puede hacer es desconocer que
la política casi todos la hacen
así, por mal que nos pese a
todos.

Temes

ídem

El que Pujol ha dit
equival a demanar:
- més competències
- més finançament
- més protagonismo.

Implicacions

Comparar Catalunya
amb Lituània no vol dir
demanar la
independència.

Pressuposicions

Hi ha una forma de
fer política no gaire
ortodoxa, que
segueix la majoria.

El diari lamenta la forma en què Pujol entén que ha demanat més competències, finançament i

protagonisme, però estima que és -com ha dit abans- una manera de fer habitual en política.

A [4.2.], en dir que Túnic que ha dit ha estat...', el diari implica que la demanda de més

competències, diners i protagonisme és la traducció de la comparació de Catalunya amb

Lituània, atorgant així una intencionalitat a Pujol de la que no en pot tenir proves -com mai es

poden tenir en fer un judici d'intencions- derivada d'una segona lectura artificial, del tot

innecessària perquè les demandes són al text de l'entrevista i de la conferència de premsa

posterior.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [5]

5è paràgraf

[5.1.] Es preocupante la
hipersensibilidad de los
abanderados del nacionalismo
madrileño, de ese españolismo
que considera cualquier
diferencia como una agresión.

[5.2.] Pero es lógica: basaban su
verborrea en la tesis de que
había llegado el final de todos
los nacionalismos salvo el suyo,
y ahora resulta que, por malos y
conflictivos que sean,
sobreviven a dictaduras como la
franquista, la titista o la
soviética.

[5.3.] Pero a partir de ahora
deberían preocuparse un poco
menos del nacionalismo ajeno y
buscar la manera de que el suyo
sea algo más aglutinador y
democrático.

[5.4.] Aunque algunos obispos
expliquen muy mal y sin
oportunidad algunas tonterías
obvias, Catalunya ya cuidará de
que su nacionalismo no
desemboque en una situación tan
poco envidiable como la lituana
o la croata.

[5.5.] Pero una de las cosas que
necesita para ello es que el
nacionalismo español
anticatalanista pierda
precisamente esta última
característica.

Temes

L'espanyolisme dels
'nacionalistes
madrilenys' és
preocupant

Els espanyolistes
esmentats són
hipersensibles perquè
predeien l'enterrament
de tots els
nacionalismes, tret del
seu i la història els ha
desmentit

La implicació

La segona implicació

Sí que hi ha
nacionalisme espanyol
que no sigui
anticatalanista

Implicacions

Es preocupen massa del
nacionalisme perifèric i
poc del propi

El nacionalisme
espanyol (dels
esmentats
implícitament) és
excloent i
antidemocràtic

El Full diocesà de Vic,
Tarragona i Solsona és
inoportú i diu bajanades
òbvies.

No loi lia perill que
Catalunya vagi a parar a
situacions com la
lituana o la croada

Les situacions de
Lituània i Croacia són
poc envejables

El nacionalisme
espanyol anticatalanista
empeny Catalunya cap
a la independència

Pressuposicions

L'espanyolisme
d'aquells mitjans
identifica qualsevol
diferència amb una
agressió.

Els no-especiíïcats
mitjans de
comunicació
madrilenys
professen
nacionalisme
espanyol
anticatalanista.
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El cinquè parágrafos el més carregat de proposicions per a la nostra elaboració del mapa

ideològic del diari.

Tampoc aporta l'editorial una explicació del contingut del Full diocesà com no ho ha fet de les

paraules de Pujol.

Abans d'acabar la càrrega contra l'espanyolisme anticatalanista, l'editorialista esmenta a [5.4.]

implícitament el Full diocesà de Vic, Tarragona i Solsona, per dir que els bisbes diuen

'bajanades òbvies'. Ho fa amb una manca de precisió palesa. [Fem un comentari en detall en

l'anàlisi de nivell 3 dedicat a l'editorial de La Vanguardia "¿Dónde vamos?" del 7.9.91].

L'article editorial del Full diocesà contenia una crida a favor de l'autodeterminació i estava

firmat per 'la redacció' del Full i no pels bisbes. És una opció dir que el contingut del Full

eren "tonterías obvias".

En la mateixa oració, lliga el que se suposa que diuen els bisbes amb la situació de Lituània i

Croacia. La manca de precisió i generalitzacions gratuïtes permet a l'editorialista posar en el

mateix cistell ambdós països, malgrat les diferències evidents. N'hi ha prou a dir que a

Lituània no hi havia guerra i a Croacia sí.

A [5.5.] l'editorialista demana que el nacionalisme espanyol anticatalanista deixi de ser

anticatalanista com a condició perquè Catalunya no vagi a la mateixa situació que Lituània i

Croacia. Aquesta situació només potser entesa com a independència, però alhora aquesta

independència ve tenyida per la situació de guerra de Croacia, encara que només sigui com

una possibilitat entre dues (Croacia i Lituània). Per altra part, Lituània no estava en guerra,

però la situació econòmica heretada de l'ensorrament de l'URSS no la feia certament gaire

envejable.

El quadrat ideològic impregna de nou tot l'editorial. Per una part hi ha una rotunda

desqualificació dels mitjans que s'han aferrat a la polèmica lituana, però en el seu camí la

imatge de Jordi Pujol també queda malparada. De passada, els posicionaments

independentistes són associats a situacions no envejables com Croacia o Lituània, i el que

diuen els partidaris de l'autodeterminació és qualificat de 'bajanades òbvies'.
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El diari no cita amb precisió ni les paraules de Pujol ni aporta proves del que afirma sobre el

Full dominical, d'aquesta manera pot argüir el que desitgi sense comprometre la coherència

del text. Un text on ell, amb l'ajut dels pronoms, es va situant sempre entre els actors

encertats.
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6.8. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: " El nudo corredizo de la 'polémica
lituana'"

6.8.1 L'editorial

EL PERIÓDICO. Martes, 10 de septiembre de 1991

El debat nacionalista prendre en el PSOE

El nudo corredizo de la 'polémica lituana'

[l]
[1.1.] La polémica sobre los nacionalismos se enmaraña. [1.2.] La falta de sentido común
de algunos políticos que se han lanzado a hacer declaraciones complica progresivamente
las cosas, hasta el punto de que parece olvidarse que el problema de fondo es cómo
estructurar una España que interese, convenga y resuelva los problemas de todos sus
ciudadanos, y no cómo prohibir o reglamentar los secesionismos.

[2]
[2.1.] Algunos se resisten a aceptar que la unidad de España sólo dejará de ser un tema
polémico cuando sea una unidad aceptada libremente y que convenga a todos. [2.2.] Hasta
el momento -los resultados electorales lo demuestran- las cosas no pasan de ahí: el
independentisme no gana terreno ni en Catalunya ni en Euskadi. [2.3.] Lo que si gana
terreno es la idea de que el actual modelo de Estado de las autonomías tiene muchas
imperfecciones. [2.4.] Con lo del café para todos Adolfo Suárez encontró una salida
oportunista para capear a corto plazo algunos problemas, pero cada vez parece más claro
que tal vez acabó de complicar irreversiblemente las cosas.

[3]
[3.1.] Felipe González intuyó hace unos cuantos meses la urgencia de rehacer los pactos
autonómicos. [3.2.] Antes del verano, cuando todavía no se había producido la
disgregación de la URSS, ya situó este tema en su agenda para abordarlo este último
trimestre del año junto a Narcís Serra. [3.3.] El aceleran independentista de las repúblicas
bálticas, unido al tradicional oportunismo de Pujol y elPNV, así como a las reacciones
viscerales de los barones del PSOE y el Partido Popular que desean demostrar más
españolidad que nadie, han cambiado el escenario. [3.4.] El debate propuesto por el
President está desequilibrado antes de nacer.

[4]
[4.1.] El Gobierno tenía un proyecto concreto, mejorar los niveles de descentralización de
las autonomías de vía lenta y pactar un redondeo de las transferencias así como un
reconocimiento de fondo político superior de las nacionalidades históricas. [4.2.] La
pequeña politiquería amenaza ahora con impedir que una cuestión tan delicada pueda
empezar a discutirse con la seriedad imprescindible.
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[5]
[5.1.] En este contexto desazonado cualquier cosa, por nimia que sea, encuentra una
repercusión tremendista. [5.2.] Ayer, una rueda de prensa de Àngel Colom en Madrid foe
tratada por los medios de comunicación estatales como un acontecimiento mayor pese a no
suponer ninguna modificación con respecto a lo que ya se sabía. [5.3.] Colom es
independentista y tiene dotes especiales para llamar la atención, como lo había demostrado
en la Crida. [5.4.] Hay que atribuir a los afanes anticatalanistas el que la intervención de
este representante de un partido minoritario tuviese el eco que correspondería a una
declaración de Jordi Pujol. [5.5.] Eso no es ni seria justo para Catalunya.

[6]
[6.1.] La situación promete nuevas tensiones por los líos entre el PSOE y el Gobierno, que
atrapan psicológicamente más que nunca a los socialistas catalanes. [6.2.] Rodríguez Ibarra
y otros líderes del PSOE se desmarcan de la actitud prudente del Gabinete, lo que genera
más anticatalanismo. [6.3.] Todo es como un diabólico nudo corredizo, porque ese
anticatalanismo español multiplica en Catalunya las bazas de Pujol como arbitro único
aunque en esta polémica él no esté situado exactamente en el centro.
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6.S..2. Les macroproposicions semàntiques

La macroproposició que resumeix l'editorial, que ensenya el cap en el títol, però no apareix

sencera fins a l'últim paràgraf, és:

'El govern de Madrid comença a entendre la pluralitat de l'Estat, però la reacció

espanyolista dels barons del PSOE, especialment d'Ibarra, atrapa el PSC en un llaç

corredís que multiplica les possibilitats de Pujol'.

I la macroproposició que expressa des de quin punt de vista, des de quina coherència el diari

aborda la qüestió és:

"El problema és com articular Espanya, no com prohibir o reglamentar els

secessionistes'.

Estem davant d'un nou editorial ric en proposicions en l'àmbit nacionalitari, mirem, doncs,

pausadament com es desenvolupa.

6.8.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Titulars

Avanttítol:
El debaté nacionalista prende en
el PSOE

Títol:
El nudo corredizo de la
'polémica lituana'

Tema

La implicado

Implicacions

El PSC està atrapat en
la 'polémica lituana'.

Pressuposicions

De la combinació del títol i l'avanttítol es podría intuir que el llaç corredís és el debat

nacionalista i que té atrapat el PSOE, però certament només és una intuïció. Com hem dit fa

unes línies, fins que no s'arriba al darrer paràgraf no es fa clar el significat dels titulars. Qui el

diari estima que està atrapat és el PSC.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] La polémica sobre los
nacionalismos se enmaraña.

[1.2.] La falta de sentido común
de algunos políticos que se han
lanzado a hacer declaraciones
complica progresivamente las
cosas, hasta el punto de que
parece olvidarse que el problema
de fondo es cómo estructurar
una España que interese,
convenga y resuelva los
problemas de todos sus
ciudadanos, y no cómo prohibir
o reglamentar los secesionismos.

Temes

ídem

Alguns polítics han
parlat amb manca de
sentit comú.

El problema de fons és
com estructurar
Espanya.

L'estructura política
d'Espanya que s'adopti
ha de convenir i
interessar tots els
ciutadans.

Implicacions

No és de sentit comú
plantejar-se com s'han
de prohibir o
reglamentar els
secessionismes.

Pressuposicions

Hi lia polèmica
sobre els
nacionalismes.

A alguns polítics
els falta sentit
comú.

Encara que no s'assenyali l'adscripció dels polítics esmentats en el primer paràgraf, queda clar

que als que, segons el diari, els falta sentit comú són els que han plantejat com prohibir o

reglamentar els secessionismes. Noti's que 'secessionisme1 és una variació del terme

'independentisme' que pressuposa una unitat prèvia, que almenys en alguns aspectes els

independentistes qüestionen. "Secessionisme" té connotacions negatives, perquè implica

ruptura d'unitat preexistent. Mentre que "independentisme" està menys connotat

negativament, perquè el seu ús no comporta la consideració positiva de la unitat precedent,

sinó més aviat el contrari.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] Algunos se resisten a
aceptar que la unidad de España
sólo dejará de ser un tema
polémico cuando sea una unidad
aceptada libremente y que
convenga a todos.

[2.2.] Hasta el momento -los
resultados electorales lo
demuestran- las cosas no pasan
de alií: el independentismo no
gana terreno ni en Catalunya ni
en Euskadi.

[2.3.] Lo que si gana terreno es
la idea de que el actual modelo
de Estado de las autonomías
tiene muchas imperfecciones.

[2.4.] Con lo del café para todos
Adolfo Suárez encontró una
salida oportunista para capear a
corto plazo algunos problemas,
pero cada vez parece más claro
que tal vez acabó de complicar
irreversiblemente las cosas.

Temes

ídem

La unitat d'Espanya és
un tema polèmic.

Les implicacions

Idem

Idem

El 'café para todos' va
complicar
l'estructuració
d'Espanya de forma
irreversible.

Implicacions

La unitat d'Espanya és
un tema polèmic
perquè no està
acceptada lliurement
per tots.

La imitat d'Espanya
hauria de ser
acceptada lliurement
per tots.

Alguns pretenen
imposar la unitat
d'Espanya.

La unitat d'Espanya ha
de ser convenient per a
tothom.

Els resultats electorals
mostren el terreny que
ocupa
l'independentisme.

L'independentisme no
guanya terreny ni a
Catalunya ni a
Euskadi.

L'Estat de les
autonomies té moltes
imperfeccions.

Pressuposicions

La unitat
d'Espanya no està
acceptada
lliurement i
convenientment.
[Pressuposició
accidental. Vegi's
comentari]

El café para todos
va ser una sortida
oportunista.

El café para todos
va resoldre
problemes a curt
termini.

L'oració [2.1.] planteja un problema. D'una interpretació literal se'n podria implicar la

proposició 'la unitat d'Espanya no ha estat acceptada lliurement', però aquesta formulació, que

és legítima en sentit estricte, dóna una idea errònia del significat implicat. Perquè ¿qui és

l'agent que no accepta lliurement la unitat d'Espanya? El text no respon a la pregunta i

lògicament tampoc la implicació provisional que acabem de fer. Ara bé, les oracions que

segueixen en el mateix paràgraf identifiquen els independentistes com a corrent contrària a la
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unitat d'Espanya i, per tant, com a la part dels 'tots' que no l'accepten. Per aquest motiu no fem

una interpretació literal de la formulació desafortunada de [2.1.] sinó que inferim que:

'La unitat d'Espanya és un tema polèmic perquè no està acceptada lliurement per tots'.

És interessant notar com aquest editorial de 1991 mostra una crítica tan explícita del "cafè

para todos", una posició distant de la precedent de 1982 sobre l'harmonització del procés

autonòmic.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3.1.] Felipe González intuyó
hace unos cuantos meses la
urgencia de rehacer los pactos
autonómicos.

[3.2.] Antes del verano, cuando
todavía no se había producido la
disgregación de la URSS, ya
situó este tema en su agenda
para abordarlo este último
trimestre del año junto a Narcís
Serra.

[3.3.] El aceleran
independentista de las repúblicas
bálticas, unido al tradicional
oportunismo de Pujol y el PNV,
así como a las reacciones
viscerales de los barones del
PSOE y el Partido Popular que
desean demostrar más
españolidad que nadie, han
cambiado el escenario.

[3.4.] El debate propuesto por el
President està desequilibrado
antes de nacer.

Temes

ídem

Estem en un escenari
nou:

- independència dels
països bàltics

- oportunisme
tradicional de Pujol i
PNB

- els barons del PSOE i
el PP competeixen per
demostrar més
espanyolitat.

Les implicacions

Implicacions

González té intuïció
política.

La disgregació de
l'URSS feia preveure
conseqüències en els
nacionalismes d'Estat.

És un mal escenari per
refer els pactes
autonòmics.

L'escenari fa malbé el
projecte de González

Pressuposicions

Pujol i el PNB són
oportunistes.

Les reaccions dels
barons del PSOE i
del PP són
viscerals.

Hi ha competència
per demostrar qui
és més espanyol.
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A [3.4.] es fa referència a un debat proposat pel President [de la Generalitat], però no hi ha

cap altra dada dins del text que precisi a quin debat fa al·lusió. Hem de suposar que es refereix

als punts amb què feia dos dies l'editorialista havia descrit les demanades de Jordi Pujol arran

de la comparació entre Catalunya i Lituània. Recordem que l'editorial deia que allò que Pujol

demanava era: més competències, més finançament i més protagonismo per al seu govern. La

nostra suposició sobre el contingut del debat que proposa Pujol encaixa perfectament amb el

paràgraf següent on s'expliquen els punts del projecte de González i queda comprovat el

terreny comú de discussió -encara que situat en un escenari, que segons el diari, està

'desequilibrat abans de néixer-.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4.1.] El Gobierno tenía un
proyecto concreto, mejorar los
niveles de descentralización de
las autonomías de vía lenta y
pactar un redondeo de las
transferencias así com xm
reconocimiento de fondo
político superior de las
nacionalidades históricas.

[4.2.] La pequeña politiquería
amenaza ahora con impedir que
una cuestión tan delicada pueda
empezar a discutirse con la
seriedad imprescindible.

Temes

El projecte del govern:

- més descentralització
per les autonomies de
via lenta.

- arrodonir
transferències per les
nacionalitats
històriques

- fer un reconeixement
polític superior a
l'existent de les
nacionalitats
històriques.

Implicacions

L'escenari creat per
simples declaracions
(oportunistes o
mancades de sentit
comú) impedeixen
avançar en la línia del
govern.

Al diari li sembla bé la
línia empresa pel
govern.

Pressuposicions

Les propostes del
govern són
delicades.

Com que l'editorialista diu que el govern es proposa 'millorar' la descentralització, 'arrodonir'

transferències i fer un reconeixement polític 'superior' de les nacionalitats històriques, queda

clar que fa una descripció valorativa positiva de la proposta del govern i que la remata amb la
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qualificació negativa de 'pequeña politiquería' per als obstacles que impedeixen fer avançar

una qüestió 'tan delicada'.

En síntesi, al diari li sembla bé la proposta de González i continua dins de les línies generals

del seu quadrat ideològic.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [S]

5è paràgraf

[5.1.] En este contexto
desazonado cualquier cosa, por
nimia que sea, encuentra una
repercusión treniendista.

[5.2.] Ayer, una rueda de prensa
de Àngel Colom en Madrid fue
tratada por los medios de
comunicación estatales como un
acontecimiento mayor pese a no
suponer ninguna modificación
con respecto a lo que ya se
sabía.

[5.3.] Colom es independentista
y tiene dotes especiales para
llamar la atención, como lo
había demostrado en la Crida.

[5.4.] Hay que atribuir a los
afanes anticatalanistas el que la
intervención de este
representante de un partido
minoritario tuviese el eco que
correspondería a una declaración
de Jordi Pujol.

[5.5.] Eso no es ni seria justo
para Catalunya.

Temes

La implicació i la
pressuposició.

ídem

Les implicacions

Implicacions

La reacció davant la
conferència de premsa
de Colom a Madrid va
ser tremendista.

La importància de la
conferència de premsa
de Colom era nimia.

Els anticatalanistes
han exagerat: li han
donat tanta
importància a Colom
com si fos Pujol.

Colom no és tan
important com Pujol

L'independentisme de
Colom no és un reflex
just de Catalunya.

Pressuposicions

Colom no va du-
res de nou.

Hi ha afanys
anticatalanistes.

De forma congruent amb l'editorial anteriorment analitzat reapareixen els mitjans de

comunicació encara que aquesta vegada caracteritzats com a 'media estatals1. Però la

referència és als mateixos que l'editorial anterior perquè a [5.4.] els atribueix "afanes

anticatalanistas" que explicarien una actuació desproporcionada -segons el diari- dels mitjans

madrilenys.
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6è paràgraf

[6.1.] La situación promete
nuevas tensiones por los líos
entre el PSOE y el Gobierno,
que atrapan psicológicamente
más que nunca a los socialistas
catalanes.

[6.2.] Rodríguez Ibarra y otros
líderes del PSOE se desmarcan
de la actitud prudente del
Gabinete, lo que genera más
anticatalanismo.

[6.3.] Todo es como un
diabólico nudo corredizo, porque
ese anticatalanismo español
multiplica en Catalunya las
bazas de Pujol como arbitro
único aunque en esta polémica él
no esté situado exactamente en
el centro.

Temes

La implicació

Ibarra i altres líders del
PSOE es desmarquen
del govern.

El desmarcatge d'Ibarra
i els altres genera més
anticatalanisme.

Implicacions

Les discrepàncies
entre el Govern central
i alguns líders del
PSOE bloquegen
psicològicament (i
políticament) els
socialistes catalans.

Els socialistes catalans
no pensen com Ibarra i
altres líders del PSOE.

L'anticatalanisme
s'incrementa amb els
desmarcatges d'Ibarra.

El beneficiari del
bloqueig dels
socialistes catalans i
de l'increment de
l'anticatalanisme és
Pujol.

Pujol apareix en el
centre entre
l'independentisme de
Colom i
l'anticatalanisme
espanyol.

Pujol no està al mig.
Està més apropo de
Colom que d'Ibarra.

Pressuposicions

Els socialistes de
l'Estat causen
problemes als
socialistes
catalans.

El govern té una
actitud prudent

Fent operativa la coherència global que es pot pressuposar al text, cal entendre que les

declaracions de Rodríguez Ibarra i altres líders del PSOE -no explicitades en aquest paràgraf-

eren les que competien amb les dels líders del PP en espanyolitat ([3.3.]) i discutien sobre la

conveniència de prohibir o regular els 'secessionismes' ([1.2.]).

El sisè paràgraf dóna sentit al titular: el PSC està atrapat en el nus corredís i Pujol se'n

beneficia i mostra de part de qui està el diari. Les valoracions negatives explícites i implícites

han anat per a CiU i per als barons del PSOE. Qui és més lloat és Felipe González i la víctima

de tot plegat, el PSC.
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És també interessant notar que el diari és contrari a un estat autonòmic que iguali les

competències per a totes les comunitats en sintonia amb la línia que proposa Felipe González.
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6.9. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Pujol ha decidido"

6.9.1. L'editorial

EL PERIÓDICO. Domingo, 27 de junio de 1993

Una nueva situación política en España

Pujol ha decidido

[i]
[1.1.] Tras la negativa de Jordi Pujol a entrar en un Gobierno de coalición con el
PSOE, hay que subrayar que tiene derecho a adoptar esa postura. [1.2,] En su
literalidad, empieza a aplicar el^4ra decidirem, aunque sea decidiendo un no. [I.3.]
Cuando el gobierno socialista haga cosas que no nos gusten, pensaremos que quizá
CiU podría haberlo evitado.[1.4.] Pero la responsabilidad de la acción de Gobierno
será de Felipe, no de Pujol.

[2]
[2.1.] El mundo empresarial que apostaba por esa coalición, gruñe preocupado. [2.2.]
Las bolsas también han reaccionado mal, con caídas, al no. [2.3.] Convergència había
publicitado tanto y tan bien los beneficios de esa cultura del pacto que anunciaba
cuando pedía el voto, que ahora da más miedo que nunca un Gobierno monocolor
minoritario. [2.4.] Y sobre todo en Catalunya, donde no se cree que lo mejor para la
autonomía es que apliquen esa cultura del pacto PSOE y el PP, y donde
mayoritariamente tampoco se considera óptimo para el relanzamiento económico que
la cultura del pacto la ejerciten el PSOE e Izquierda Unida.

[3]
[3.1.] Pero, contra lo que dicen algunos, no estamos donde estábamos. [3.2.] Si Felipe
hubiese optado libremente por el Gobierno en solitario, sí que estaríamos igual: con la
prepotencia socialista clavada en nuestra frente. [3.3.] Pero Felipe apostaba por otra
cosa. [3.4.] La culpa de lo que pase no es de CiU: nadie puede exigirle que se acueste
con quien no quiere. [3.5.] Pero si al Gobierno minoritario le falta fuerza, la culpa
tampoco será del PSOE, que ni siquiera ha puesto como condición previa a sus
interlocutores que acepten hasta la última coma su programa electoral.
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6.9.2. Les macroproposicions semàntiques.

Que Pujol 'hagi decidit1, com diu el títol, no suposa cap presa de posició per part de diari. Però

si es llegeix l'editorial es pot extreure una implicació derivada del conjunt de l'argumentació i

que expressa la tesi central:

'Felipe Gonzalez ha donat totes les facilitats a Jordi Pujol per entrar al govern. Pujol té

dret a rebutjar-ho, però no és una actitud beneficiosa'

Tot seguit, tindrem oportunitat de comprovar que aquesta és la síntesi de l'editorial, així com,

el fet que l'editorial es basa en una estimació analítica que li dóna coherència:

'La negativa de Pujol empeny cap dues possibles coalicions o bé PSOE-PP o bé

PSOE-IU; la primera, dolenta per a l'autonomia i la segona, per a l'economia'

7.2.8.3. Temes, proposicions i pressuposicions

Titulars

Avanttítol
Una nueva situación política en
España

Títol
Pujol ha decidido

Temes

ídem

Implicacions

La situació política lia
canviat.

Pujol s'equivoca

Pressuposicions

Temes, proposicions i pressuposicions al paràgraf [1]

lr paràgraf

[1.1.] Tras la negativa de Jordi
Pujol a entrar en un Gobierno de
coalición con el PSOE, hay que
subrayar que tiene derecho a
adoptar esa postura.

[1.2.] En su literalidad, empieza
a aplicar el^4ra decidirem,
aunque sea decidiendo un no.

Temes

Les implicacions

Pujol decideix

Implicacions

Pujol té dret a no
entrar en un govern de
coalició.

Pujol decideix.

Pressuposicions
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[1.3.] Cuando el gobierno
socialista haga cosas que no nos
gusten, pensaremos que quizá
CiU podría haberlo evitado.

[1.4.] Pero la responsabilidad de
la acción de Gobierno será de
Felipe, no de Pujol.

ídem

ídem

I la implicació

Si CiU fos al govern
podria evitar mesures
que no ens semblessin
bé.

El govern de l'Estat
podria fer coses que
no ens agradin.

La responsabilitat
política per accions de
govern estimades com
a errònies serà de
Felipe González.

Pujol no vol carregar
amb reponsabilitats
que es pot estalviar.

No tindria cap sentit 'subratllar' que Pujol té dret a negar-se a entrar al govern si no fos

perquè, com a continuació argumentarà l'editorial, el diari no entengués que Pujol s'equivoca.

Per aquest motiu en el procés de construcció i descartament d'hipòtesis sobre les implicacions

del text també hauríem pogut inferir que el diari implica amb [1.1.] que 'Pujol s'equivoca1.

Tant [I.2.] com [I.3.] abunden en la mateixa idea.

A [I.4.] es diu que la responsabilitat de l'acció de govern serà de González i no de Pujol, la

qual cosa entra en col·lisió amb el que s'acaba de dir a [1.3.]: que si CiU acceptés la coalició

podria evitar mesures desencertades del govern de l'Estat. Veure'm al final del text que la

contradicció aparent es resol deixant la negació de responsabilitat de Pujol en purament

retòrica i, per tant, ja podem avançar, contra el que en aparença diu [1.4.], que la

responsabilitat per accions de govern errònies serà també de Pujol.

Temes, proposicions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] El mundo empresarial que
apostaba por esa coalición,
grufle preocupado.

[2.2.] Las bolsas también han
reaccionado mal, con caídas, al
no.

Temes

La decisió de Pujol
contraria el món
empresarial i borsari

Implicacions

El que pensa el món
empresarial i borsari
és important.

Pressuposicions
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[2.3.] Convergència había
publicitario tanto y tan bien los
beneficios de esa cultura del
pacto que anunciaba cuando
pedía el voto, que ahora da más
miedo que nunca un Gobierno
monocolor minoritario.

[2.4.] Y sobre todo en
Catalunya, donde no se cree que
lo mejor para la autonomía es
que apliquen esa cultura del
pacto PSOE y el PP, y donde
mayoritariamente tampoco se
considera óptimo para el
relanzamiento económico que la
cultura del pacto la ejerciten el
PSOE e Izquierda Unida.

Les implicacions

Les implicacions

Un govern monocolor
minoritari no es una
bona solució.

Convergencia no es
coherent amb la
campanya electoral
que va fer.

El que feia Pujol a la
campanya era
publicitat enganyosa.

La negativa de Pujol
empeny o a un pacte
PSOE-PPoPSOE-IU.

Seria dolent per
l'autonomia de
Catalunya un pacte
PSOE-PP.

Seria dolent per al
rellançament
econòmic un pacte
PSOE-IU.

La cultura del
pacte PSOE i PP o
IU no es creu bona
per a Catalunya.

El segon paràgraf és una acumulació de factors que assenyalen el desencert de la posició de

Pujol per acabar, en la darrera oració, presentant negativament dues possibles coalicions com

a fruit de la negativa de Pujol. Fixem-nos també que a [2.4] es parla de Catalunya com un tot,

-gràcies a l'ús d'un impersonal darrera del qual s'amaga el diari- de manera que sembla que

només una cultura no pactista pot beneficir-la, desconsideran!, per tant, els interessos dels

catalans del PP i d'IU, per exemple.

Temes, proposicions i pressuposicions al paràgraf [3]

3r paràgraf

[3.1.] Però, contra lo que dicen
algunos, no estamos donde
estábamos.

[3.2.] Si Felipe hubiese optado
libremente por el Gobierno en
solitario, sí que estaríamos igual:
con la prepotencia socialista
clavada en nuestra frente.

[3.3.] Pero Felipe apostaba por
otra cosa.

Temes

González apostava per
el govern de coalició.

Implicacions

El no de Pujol
modifica la situació
política.

Felipe González ha
deixat la prepotencia
anterior.

Pressuposicions

El govern
socialista havia
estat propotent.
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[3.4.] La culpa de lo que pase no
es de CiU: nadie puede exigirle
que se acueste con quien no
quiere.

[3.5.] Pero si al Gobierno
minoritario le falta fuerza, la
culpa tampoco será del PSOE,
que ni siquiera ha puesto como
condición previa a sus
interlocutores que acepten hasta
la última coma su programa
electoral.

ídem

La culpa no es del
PSOE perqué no lia
posat precondicions al
pacte.

[Cancel·lada per la
darrera implicació: la
derivada de [3.5.]]

Si el govern no és
sòlid la culpa és de
CiU.

CiU lia posat com a
condició que el PSOE
accepti fins a l'ultima
coma del programa
electoral convergent.

De [3.5.] podem inferir no només que la solidesa del govern està en mans de CiU, sinó que

CiU ha fet allò que el diari diu que no ha fet el PSOE. Per dos motius. Primer, entre totes les

coses que Gonzalez no ha fet no té sentit que el diari n'esculli una de qualsevol. I segon,

només amb la lectura dels altres editorials es comprova que -i era del domini públic- la mena

de crítica que feien els partidaris del govern de coalició a CiU era fer justament el que diu El

Periódico que no va fer el PSOE. [Acusant a CiU de voler fer passar tot el seu programa, 'una

política del 'trágala1}.

L'última frase de l'últim paràgraf és l'última paraula. Aquí, a [3.5.] s'exculpa González

(PSOE) i es culpa Pujol (CiU) de la nova situació política. Les desresponsabilitzacions

anteriors de CiU han estat retòriques.
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6.10. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Pacto anticatalán"

6.10.1 L'editorial

EL PERIÓDICO. Jueves, 14 de julio de 1994

Fraga y Anguita coinciden en sus tesis

Pacto anticatalán

[i]
[1.1.] Hasta Manuel Fraga tuvo que bajar ayer a la arena de la dialéctica para
justificar el pacto andaluz del Partido Popular con Izquierda Unida. [1.2.] El
presidente gallego se vio obligado, en declaraciones radiofónicas, a desandar toda la
cultura antipacto que en los últimos meses han sembrado en paralelo las huestes de
José María Aznar y de Julio Anguita para desacreditar el entendimiento entre el
PSOE y CiU. [1.3.] Fraga puso toda su energía para explicar que en todas las
democracias es "normal" que dos partidos distintos se pongan de acuerdo para sumar
una mayoría que les convenga y permita imponer sus tesis en el Parlamento. [1.4.] "Es
lícito", repetía Fraga para rechazar el ataque del PSOE al pacto de la derecha
andaluza y los ex-comunistas. [1.5.] Preguntado sobre por qué el PP ha demonizado la
alianza PSOE-CiU, Fraga, puesto contra la pared, señalaba que eso era diferente ya
que la presencia catalana comporta contrapartidas secretas y sospechosas que
perjudican al resto de España.

[2]
[2.1.] Así estamos: lo malo de los pactos políticos ya no es que suponga cesiones o
renuncias de las partes -lo que ahora harán PP e IU- sino en la perversidad intrínseca
que comportan si uno de los que tira o afloja es catalán. [2.2.] Son las pautas del nuevo
anticatalanismo. [2.3.] Anguita, que pacta con la burguesía derechista y señorita de
Andalucía, explica que eso es soportable para Izquierda Unida y que lo malo es lo que
hace el PSOE, que pacta con la "peor" de las burguesías, la catalana. [2.4.] Una
burguesía que a diferencia de aquélla -añadimos nosotros-, es empresarial e industrial
además de ser bastante más civilizada.

Nota: la negreta es a l'original.
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6.10.2 Les macroproposicions semàntiques

La tesi central del diari és la que expressa ja el títol:

IU i PP fan un pacte anticatalà

La macroproposició que expressa la tesi central es completa amb una altra, a partir de la qual

té sentit la conclusió de l'editorial:

'És indefensable que IU pacti amb el PP contra el PSOE, però no que el PSOE pacti

amb CiU'

El coneixement global del text permet veure que, a l'hora de carregar contra el coordinador

d'IU, l'editorial no focalitza la critica d'Anguita al pacte PSOE-CiU en la crítica que Anguita

fa al PSOE, sinó en la caracterització que fa de CiU -representant de la burgesia catalana, la

'peor de las burguesías'-, que el diari interpreta com un atac a Catalunya.

Encara hi ha més proposicions en aquest relativament curt editorial.

6.10.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Titulars

Avanttttol
Fraga y Anguita coinciden en
sus tesis
Títol
Pacto anticatalán

Temes

La implicació

Implicacions

Fraga i Anguita fan un
pacte anticatalà

Pressuposicions

L'avanttítol dóna prou elements com perquè es pugui inferir la implicació que, a més, es

corroborada pel text de l'editorial.
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