
30.5.84 Saber on anem i
anar-hi sense
odi

1. Atès el titubeig del govern
central en política
autonòmica, el virtual
president, Jordi Pujol, va
estar ahir encertat en
preguntar a Felipe González,
on anem?

2. Igualment encertat en voler
bandejar de la política l'odi
introduit per la querella de
Banca Catalana...

1. Hi ha d'haver diàleg amb
tothom, també portes endins
de Catalunya, perquè el país
necessita de tothom.

2. Amb odi es trencaria la
convivència i sense ella no es
podrien defensar les nostres
institucions.

26.3.85 La sensibilitat
de tot un poble

la victòria aclaparadora del
Barca a la Lliga a quatre
jornades del final mobilitza el
poble català.

Necessitem més victòries
d'aquestes perquè el Barca -
'més que un club'- projecta
una força en totes les capes
socials de Catalunya i de
Barcelona que es manifesten
en aquestes celebracions.

12.5.85 La visita
És bo que el rei vingui a
Catalunya i es trobi no en un
bany de multituds sinó amb
els representants catalans,
perquè així s'adona que
Catalunya necessita el
reconeixement de la seva
personalitat per alliberar
energies i aportar a la resta
de l'Estat: llibertat, modernitat
i tolerància.

La visita del rei arran de la
celebració del Mil·lenari no ha
de deixar de banda la llengua
catalana.

Tenim por que es vulgui fer
marxa enrera pel que fa a les
llibertats i als drets dels
pobles.

1Í2. 1.86 Catalunya torna
a Europa El retorn de Catalunya a

Europa és una oportunitat
única per modernitzar-se i
per expandir-se
econòmicament.

Com diu Pujol, Catalunya
està preparada per a aquest
repte [Gairebé tot l'editorial
és un resum del missatge de
cap d'any de Pujol assumit
pel diari].
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13.3.86 Afirmació i
càstig 1. El pobre resultat del 'Si' en

el referèndum de l'OTAN
demostra l'erosió del carisma
socialista.

2. L'afirmació real de l'OTAN
és més alta del que diuen les
xifres, perquè els atlantisíes
no han col-laborat amb el
PSOE en el referèndum

3. A Catalunya, la "indubtable
tradició pacifista i
antimilitarista i la llibertat de
vot del partit majoritari" ho fa
diferent de la resta de l'Estat,
com també ho ha estat a
Euskadi

El govern de l'Estat ha rebut
un càstig

27.6.86 Contra la
decisió del
Parlament El Tribunal Constitucional,

com el govern, posen
entrabancs a la convivència
lingüistica en anul·lar dos
articles de la llei del català.

Tant el govern central com el
TC haurien d'haver respectat
la integritat de la Llei perquè
va ser votada unànimement
pel Parlament de Catalunya i,
encara més, perquè els dos
articles impugnáis no són
gens essencials.

18.10.86 L'alegria i el
seny d'aquesta
hora

Alegria per la designació de
Barcelona i seny per preparar
responsablement els Jocs
Olímpics del 92.

1. La projecció de Barcelona
al món ha de ser en funció
del fet que és cap i casal de
Catalunya.

2. La transformació de la
ciutat l'ha de deixar més
humana i més habitable.

22.11.86 Quan un malson
s'acaba La decisió de l'Audiència de

Barcelona de no processar
Jordi Pujol confirma que el
diari va tenir raó sempre: hi
ha havia una intencionalitat
política darrera la querella,
que estava mancada de
fonaments.

La querella era un atac
frontal al president de
Catalunya i a les institucions
per ell encarnades
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23.4.88 El Mil leñan com
a símptoma 1. És un encert convidar el rei

perquè així s'afermen els
llaços entre la Corona i el
catalanisme polític.

2. El rei és un poder
moderador, receptiu al
catalanisme i demòcrata,
com va demostrar el 23-F.

El catalanisme ha de trobar
un lloc entre el radicalisme
republicà i el jacobinisme
centralista exemplificat amb
El País i el PSOE.

13.12.89 El context actual
de
l'autodeterminac
¡ó

És apropiat que en aquests
moments històrics
[reclamació de sobirania dels
Països Bàltics] el Parlament
recordi el dret a
l'autodeterminació del poble
català.

La Constitució i l'Estatut no
són punts d'arribada, sinó de
sortida per a majors quotes
d'autogovern tal com entén
CiU.

1.9.91 El fals fantasma
de la divisió de
Catalunya

Raimon Obiols és un
imprudent al contraposar els
drets dels immigrants amb la
reivindicació dels drets
nacionals de Catalunya,
perquè encara que no vulgui
això és dividir el país i trencar
la convivència.

Fer declaracions
tremendistes sobre un
possible futur que ell mateix
diu que no passarà obre les
portes perquè realment
passin les catàstrofes sobre
les quals alerta.

2.9.91 No fem servir el
federalisme en
va

Quan el president del Senat,
Juan José Laborda (PSOE),
proposa reformar la
Constitució perquè, diu,
l'Estat espanyol ja és federal,
només proposa un canvi
d'etiqueta a l'Estat de les
autonomies.

El PSC, a diferència del
PSOE, almenys parla d'un
federalisme amb més
contingut.
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5.9.91 Catalunya i el
Bàltic, sense
oportunismes

Les acusacions
d'oportunisme contra Jordi
Pujol per dir que el model
autonòmic és insuficient i
Catalunya té dret a
l'autodeterminació són
infundades, perquè cap de
les dues coses vénen de nou.
Pujol no aprofita l'onada
independentista bàltica per
fer allò que alguns anomenen
xantatge moral a l'Estat i
obtenir rendiments en el cas
català.

Les acusacions
d'oportunisme es llancen
contra Catalunya i les seves
institucions.

6.9.91 Llengua i escola

S'ha avançat en la
normalització lingüística a
l'escola, però encara som a
mig camí.

El perill de 'llatinització' del
català encara no ha estat
abandonat, cal progressar
ara en l'ensenyament
secundari, on les dades no
són tan bones com a primària

7.9.91 El compromís
dels bisbes
catalans

1. El Full Dominical (de
Solsona, Vic i Tarragona) que
recorda el dret a
l'autodeterminació és utilitzat
com a pretext per exacerbar
els ànims fora de Catalunya.
Diversos média espanyols se
n'han aprofitat per posar més
llenya al foc de la
incomprensió des de fora de
Catalunya. Un foc que ells
mateixos han encès fent
creure que creix
l'independentisme.

2. El full està en el seu dret i
és coherent amb el
compromís social marcat pel
Concili Vaticà II.

El diari està a favor del
compromís dels bisbes
catalans en la reconstrucció
nacional de Catalunya.
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10.9.91 El finançament,
pedra de toc de
l'autonomia

1, Cal un nou sistema de
finançament. Els que pensen
que les peticions catalanes
busquen privilegis
immerescuts són uns
ignorants.

2. L'acord del 68 es basava
encara en el cost efectiu dels
serveis traspassats i això
perpetuava el dèficit, perquè
el cost efectiu era la
fotografia del passat en què
Catalunya estava
discriminada.

Del finançament depèn que
es pugui realitzar la idea
política que va ser triada per
la majoria dels catalans.

11.9.91 Una Diada per
l'autogovern i la
convivència Aquesta Diada ha de ser

encara pel dret a escollir i
decidir el futur, per
l'autogovern.

Ha de ser reivindicativa
perquè no està resolt: a)
l'articulació amb l'Estat
espanyol; b) el
reconeixement polític de la
realitat catalana, i c) quotes
més altes d'autogovern.

27.3.92 Des de les
Bases, cap al
futur

1. Ni les Bases de Manresa,
ni el que ha estat el
catalanisme polític
hegemònic des de llavors
han estat defensors de la
independència, sinó de la
col·laboració.

2. Els altres plantejaments
perjudiquen l'evolució i el
progrés de Catalunya

El que està en discussió és
com avançar cap al ple
autogovern de Catalunya en
el marc de l'Estat espanyol.

22.5.92 La celebració
d'una victòria La celebració massiva a moltes

ciutats de Catalunya de la
victòria del Barca a la Copa
d'Europa respon a una afició
que combina tant els que hi són
pel que ei Barca té de símbol de
Catalunya, com els que només
hi són per la passió esportiva i
ambdues coses amb diverses
intensitats.

Núfiez no va fer el Barca a la
seva mida, sinó que va fer bé
adaptant-s'hi. És molt
important que el seu
successor s'adapti també a
les necessitats i la
idiosincràcia del Barca.
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23.6.93
La pilota torna a
camp socialista Si Felipe González vol pactar

amb CiU haurà d'acceptar el
programa de CiU a les
darreres eleccions (15% de
IRPF; supressió dels
governadors civils;
competències en formació
ocupacional i intervenció en
el repartiment dels fons de
cohesió comunitaris).

El pacte és una oportunitat
per als socialistes
d'incorporar el nacionalisme
català i basc a la governació
de l'Estat

25.6.93 Parlar no es
pactar

Si hi ha acord s'ha de basar
en el programa, però abans
d'arribar a qualsevol acord
amb CiU, González s'ha de
comprometre a resoldre el
finançament autonòmic.

González va posar una
trampa oferint als
nacionalistes bascos i
catalans entrar al govern
sense discutir abans de
programes. Si els
nacionalistes no acceptaven
podrien aparèixer com a
irresponsables, sense sentit
d'Estat

24.12.94 La ratificació del
pacte En declarar constitucional la

Llei de Normalització
Lingüística del 83, el TC
ratifica el pacte que va fer
possible la reforma política.

Ha fracassat l'intent de dividir
lingüísticament els ciutadans
de Catalunya.

14.10.95 El 'apartheid'
lingüístic del PP La proposta de llei del PP de

normalitat multilingue dividiria
la societat catalana perquè
és segregacionista.

El P P vol dividir la societat
catalana enganyant-ne una
part.

21.4.96 Retrocés Si s'arriba a algun acord amb
el PP, CiU haurà
d'assegurar-se'n el
compliment i haurà d'explicar
com ho pensa garantir.

S'ha de desconfiar del PP
perquè després d'un primer
compromís de paraula amb
CiU, en els papers ha fet
marxa enrera.
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28.4.96 Es aquest un
bon pacte? Si. Es un bon pacte perquè el

PP ha modificat gairebé totes
les pretensions i els
nacionalistes catalans han
aconseguit concretar gairebé
tots els propòsits.

El PP desperta desconfiança.
Encara no hi ha certesa que
el PP compleixi el que ha
pactat.
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8.2. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Saber on anem i anar-hi sense odi"

8.2.1. L'editorial

AVUI, dimecres, 30 de maig de 1984

Saber on anem i anar-hi sense odi

[i]
[1.1.] Del discurs que ahir va pronunciar el candidat a la presidència de la Generalitat, i
virtual president, Jordi Pujol i Soley, voldríem extreure dues primeres i importants
reflexions de caire polític. [1.2.] El mandatari català va bastir la seva peça oratòria amb una
afirmació contundent: Catalunya és una nació. [1.3.] Per a afegir a continuació que el
nacionalisme català s'inscriu en el marc constitucional i vol col·laborar en la consolidació
de l'anomenat Estat de les autonomies, com a eix fonamental de la vida democràtica
espanyola.

[2]
[2.1.] Naturalment, per a realitzar aquest objectiu Jordi Pujol necessita saber una cosa
fonamental: on anem. [2.2.] Aquesta és la pregunta que va fer al president Felipe Gonzalez
en la carta del 7 de maig. [2.3.] Perquè es constata, de la sentència de la LOAPA ença, una
certa perplexitat, o fins i tot titubeig real, de la política autonòmica del govern central.
[2.4.] Són paraules del president Pujol que qualsevol analista polític ha de ratificar. [2.5.]
Com també s'ha de ratificar la deducció del polític nacionalista quan afirma que, en aquesta
situació, la inèrcia sempre tira cap al centralisme i la burocràcia, enemics definitius de
l'autogovern català.

P]
[3.1.] És lògic, doncs, demanar una entrevista amb el president del govern espanyol. [3.2.]
Es tracta de saber on hem d'anar i, amb aquesta perspectiva perfectament definida, obrir-se
al diàleg. [3.3.] Un diàleg que no sols ha de ser de portes enfora, sinó també de portes
endins. [3.4.] Cal desitjar, en aquest sentit, que la crida al diàleg i a la participació pugui
esdevenir realitat, perquè aquest país, Catalunya, necessita tothom.

[4]
[4.1.] La segona idea important que cal destacar en una primera anàlisi del discurs del
president Pujol és la seva referència implícita a la situació política, un cop presentada la
querella contra ell mateix i d'altres antics directius de Banca Catalana. [4.2.] El ja virtual
116è president de la Generalitat vol bandejar de la vida política l'odi. [4.3.] Un odi que
sembla haver-s'hi introduït i que pot fer trencar la convivència, un dels més preuats tresors
que tenim els catalans per a defensar les nostres institucions.

[5]
[5.1.] No podem renunciar a construir el nostre futur amb esperança, amb pau. [5.2.] No
ens hem de deixar prendre la possibilitat de fer del nostre país allò que volem que sigui.
[5.3.] I això ho hem de fer, ara i sempre, amb idees i fets, amb ètica i moral, com a normes
de conducta pública. [5.4.] També són pensaments d'un Jordi Pujol dolgut personalment,
però que no vol, ni com a persona, ni com a dirigent, deixar-se arrossegar pel pessimisme,
pels tripijocs d'una certa manera de fer política que té poc a veure amb els catalans.
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[6]
[6.1.] Saber on anem i anar-hi sense odis: un bon lema per a començar la segona legislatura
estatutària. [6.2.] Sense aquests dos principis resulta inútil parlar de programa: programa,
d'altra banda, que demà, després de la segona jornada de debats, bé mereixerà un
comentari. [6.3.] Però la casa es comença pels fonaments.
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8.2.2. Les macroproposicions semàntiques

Bàsicament l'editorial consisteix en una represa i una lloança de les paraules de Jordi Pujol del

dia anterior, el primer del debat d'investidura. Hi ha una tesi central sobre el futur immediat i

una altra sobre l'assumpte que planava en aquells moments sobre la política a Catalunya:

1. Atès el titubeig del govern central en política autonòmica, el virtual president, Jordi

Pujol, va estar ahir encertat en preguntar a Felipe Gonzalez: On anem?

2. Pujol va estar igualment encertat en voler bandejar de la política l'odi introduït per

la querella de Banca Catalana

El diari fa una lloança també de l'actitud de diàleg que troba que manté Pujol amb el govern

central i les altres forces polítiques catalanes:

1. Hi ha d'haver diàleg amb tothom, també portes endins de Catalunya, perquè el país

necessita de tothom.

I dóna una raó de fons per rebutjar la querella i impulsar l'esmentat diàleg:

2. Amb odi es trencaria la convivència i sense ella no es podrien defensar les nostres

institucions

8.2.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

Saber on anem i anar-hi sense
odi

Temes

La implicació

Implicacions

Espanya i Catalunya
lian de saber cap a on
anem i hem d'anar-hi
amb consens.

Pressuposicions

El títol és també en aquest cas una metàfora gramatical perquè substantivitza un procés en

deixar el verb principal en infinitiu: 'saber'. Si només disposéssim del títol no podríem

esbrinar gairebé res més. A la llum de les macroproposicions que resumeixen l'editorial, ja
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podem inferir una proposició que basada en els elements dels títol condensi encara més el

significat de l'editorial:

'Espanya i Catalunya han de saber cap a on anem i hi hem d'anar amb consens'

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] Del discurs que ahir va
pronunciar el candidat a la
presidència de la Generalitat, i
virtual president, Jordi Pujol i
Soley, voldríem extreure dues
primeres i importants reflexions
de caire polític.

[1.2.] El mandatari català va
bastir la seva peça oratòria amb
una afirmació contundent:
Catalunya és una nació.

[1.3.] Per a afegir a continuació
que el nacionalisme català
s'inscriu en el marc
constitucional i vol col·laborar
en la consolidació de l'anomenat
Estat de les autonomies, com a
eix fonamental de la vida
democràtica espanyola.

Temes

ídem

Catalunya és una
nació.

El nacionalisme català
vol col·laborar en
consolidar l'Estat de les
autonomies.

Implicacions

L'Estat de les
autonomies ha de ser
l'eix fonamental de la
vida democràtica
espanyola.

Pressuposicions

La ideologia de
Jordi Pujol o del
seu partit és
identificable com a
'el nacionalisme
català'.

El primer paràgraf assenta els axiomes de partida del discurs de Pujol, amb els quals el diari

combrega íntegrament: Catalunya és una nació i s'ha de desenvolupar en el marc definit per la

Constitució i l'Estat de les autonomies, el marc en què s'inscriu el que l'editorialista anomena

'el nacionalisme català' ([1.3.]). L'editorialista fa així una generalització insostenible perquè

identifica un corrent, el dirigit per Jordi Pujol -per molt que sigui el més nombrós- amb 'el

nacionalisme català', un terme que descriu un ampli ventall que comprèn altres corrents que

no accepten el marc constitucional ni l'Estat de les autonomies.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] Naturalment, per a
realitzar aquest objectiu Jordi
Pujol necessita saber una cosa
fonamental: on anem.

[2.2.] Aquesta és la pregunta que
va fer al president Felipe
González en la carta del 7 de
maig.

[2.3.] Perquè es constata, de la
sentència de la LOAPA ença,
una certa perplexitat, o fins i tot
titubeig real, de la política
autonòmica del govern central.

[2.4.] Són paraules del president
Pujol que qualsevol analista
polític ha de ratificar.

[2.5.] Com també s'ha de
ratificar la deducció del polític
nacionalista quan afirma que, en
aquesta situació, la inèrcia
sempre tira cap al centralisme i
la burocràcia, enemics definitius
de l'autogovern català.

Temes

Per contribuir a la
consolidació de l'Estat
de les autonomies,
Pujol necessita saber
"on anem".

La implicació

La pressuposició

Pujol té raó: la inèrcia i
la burocràcia són
enemigues de
l'autogovern català.

Implicacions

Pujol no té constància
d'on anem.

La persona política
'Jordi Pujol1 necessita
saber: on anem
[Espanya-Estat de les
autonomies],

Felipe González té a les
seves mans decidir on
anem.

El titubeig en política
autonòmica fa dubtar de
'cap a on ens porta' el
govern central.

El que fins ara s'ha
argumentat és el mateix
que va dir Pujol en el
discurs d'ahir.

El diari fa seu
plenament el discurs de
Pujol.

El govern ha de fer
alguna cosa per sortir de
la inèrcia i del
burocratisme.

Pressuposicions

El govern central
titubeja en política
autonòmica.

Tots els analistes
estan d'acord amb
les apreciacions de
Pujol sobre el
titubeig del govern.

El govern central
segueix una
inèrcia, no canvia i
posa excuses
burocràtiques per
justificar la inèrcia.

Noti's que a [2.I.] no es diu que Catalunya, o el poble català, necessitin saber on anem, sinó

que Jordi Pujol necessita saber on anem. En posar l'èmfasi sobre el líder, l'editorialista mostra

una concepció personalista del nacionalisme català com a moviment polític. I en la mesura

que la pregunta és específicament dirigida a un altre líder -Felipe González- reflecteix també

un concepció més global de la política marcada pels lideratges personals.

No només el diari es fa defensor de les paraules de Pujol sinó que a [2.4.] en fa 'ratificador' a

'qualsevol analista polític'. Un extrem del tot inverificable i gratuït. Una mena de

generalització buida que té un efecte retòric de reforç del que gratuïtament afirma
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l'enunciador. A [2.5.], doncs, l'editorialista simplement estén la impressió de certesa sobre

més idees del discurs del 'polític nacionalista'.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3.1.] Es lògic, doncs, demanar
una entrevista amb el president
del govern espanyol.

[3.2.] Es tracta de saber on hem
d'anar i, amb aquesta perspectiva
perfectament definida, obrir-se
al diàleg.

[3.3.] Un diàleg que no sols ha
de ser de portes enfora, sinó
també de portes endins.

[3.4.] Cal desitjar, en aquest
sentit, que la crida al diàleg i a la
participació pugui esdevenir
realitat, perquè aquest país,
Catalunya, necessita tothom.

Temes

La pressuposició

La implicació

La implicació

No s'ha d'excloure
ningú del diàleg.

Catalunya necessita de
tothom.

Implicacions

La posició del govern
ha d'estar clara per obrir
el diàleg.

Hi ha d'haver diàleg de
Catalunya amb el
govern central i diàleg
dins de Catalunya.

Pressuposicions

Pujol ha demanat
una entrevista amb
González.

El paràgraf tercer posa com a condició per a obrir el diàleg amb el govern central, la

clarificació dels seus plans autonòmics. Aquest diàleg ha de ser necessàriament el que es

descriu a [3.3.] com a diàleg de portes enfora i que s'estén a un diàleg de portes endins, que ha

de ser necessàriament entès com diàleg entre les diverses forces polítiques de Catalunya.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4. 1.] La segona idea important
que cal destacar en una primera
anàlisi del discurs del president
Pujol és la seva referència
implícita a la situació política,
un cop presentada la querella
contra ell mateix i d'altres antics
directius de Banca Catalana.

Temes

Les implicacions

Implicacions

La querella contra Pujol
i altres ex directius de
BC caracteritza la
situació política.

Pujol va fer una
referència implícita a la
querella.

Pressuposicions
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[4.2.] El ja virtual 116è president
de la Generalitat vol bandejar de
la vida política l'odi.

[4.3.] Un odi que sembla haver-
s'hi introduït i que pot fer trencar
la convivència, un dels més
preuats tresors que tenim els
catalans per a defensar les
nostres institucions.

ídem.

L'odi sembla haver-se
introduït

L'odi pot fer trencar la
convivència

La situació política està
caracteritzada per l'odi.

La referència implícita
a la querella està en la
referència a l'odi en la
vida política.

La querella ha introduït
odi en la vida política.

L'odi impedeix defensar
les institucions
catalanes.

I, per tant,

la querella, mare de
l'odi, en impedir
defensar les institucions
catalanes, posa en perill
les institucions
catalanes.

La convivència és
un preuat tresor del
catalans.

La convivència
serveix per
defensar les
institucions
catalanes.

La redacció de [4.1.] és desafortunada perquè diu que la referència que Pujol va fer a la

situació política va ser implícita, però això no és cert. Pujol va dir -com es reflecteix en la

següent oració- que vol bandejar l'odi de la vida política i, per tant, la referència que diu la

literalitat del text va ser explícita. En conclusió, el que va ser implícit va ser la referència a la

querella de Banca Catalana, no a la situació política.

El verb "vol" a [4.2.] presenta una problemàtica particular. L'editorialista no pot disposar mai

d'elements verificables per asseverar si Pujol "vol", no obstant sí que pot disposar d'elements

per dir que 'Pujol diu que vol' o bé dir que 'de les paraules de Pujol es dedueix que ell diu que

vol'. Hem de suposar, almenys provisionalment, que és en aquest segon o tercer sentit que a

[4.2.] s'afirma que:

[4.2.] El ja virtual 116è president de la Generalitat vol bandejar de la vida política

l'odi.

Tornant a l'al·lusió implícita a Banca Catalana, no ofereix complicacions adonar-se que la

referència la donen les paraules de Pujol entorn de l'odi en la vida política.
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Així mateix, de [4.2.] s'infereix que -ja que 'Pujol vol bandejar l'odi'- Pujol i el diari entenen

que existeix aquest odi en la vida política -si no existís no tindria sentit voler bandejar-lo- i,

per tant, la modulació que s'introdueix a l'oració següent ([4.3.]) amb 'sembla haver-se

introduït' només té efectes retòrics, però no cancel·la la creença de l'editorialista en

l'existència de l'odi esmentat.

Abans de prosseguir amb la resta de [4.3.], hem de remarcar que en cap moment s'identifica ni

el subjecte ni l'objecte de l'odi de forma explícita, però sí de fornia implícita. Si l'odi ha estat

introduït per la querella, però la querella tampoc té personalitat pròpia, sinó que algú ha

motivat la querella, aquest mateix algú és qui ha introduït l'odi i, per tant, ell era el portador

de l'odi.

Era del domini públic en aquell moment que qui va presentar la querella era el fiscal general

de l'Estat -vegi's els altres editorials coetanis- i hi havia discrepàncies sobre qui havia empès

la querella. Era també del domini públic que els partidaris de Pujol entenien que la querella

havia estat instigada des del govern central (MissÉ 1997, 211). Aquests elements que

parcialment es poden també trobar en les dades subministrades pels altres editorials coetanis i

de dos anys després sobre l'exculpació són rellevants per entendre el funcionament del

quadrat ideològic en aquest cas. Pel que fa a l'objecte de l'odi, aquest mateix editorial

l'assenyala unes línies més avall quan parla "d'un Jordi Pujol dolgut".

La no identificació específica del suposat instigador de la querella en el discurs de l'editorial

aparentment contradiu l'aplicació del quadrat ideològic -perquè no emfasitza els errors de

l'adversari o enemic-, però no és així si tenim en compte que l'editorialista ha subratllat com a

primer punt important del discurs de Pujol un objectiu tàctic: el diàleg amb el govern central i

amb les forces polítiques catalanes.

D'altra banda, no esmentar que l'autor efectiu de la presentació la querella va ser el fiscal

general de l'Estat impedeix que l'atenció es dirigeixi cap a ell, cosa que sí fan dos dels altres

diaris -El Periódico i El País- com podrem veure en el capítol comparatiu.

Tornem a [4.3.]:
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[4.3.] Un odi que sembla haver-s'hi introduit i que pot fer trencar la convivència, un

dels més preuats tresors que tenim els catalans per a defensar les nostres institucions.

Aquí també s'hi diu que l'odi "pot fer trencar la convivència", la qual cosa, en primer lloc, és

especulativa i, encara més important, en segon lloc, completa una cadena argumentativa: la

querella genera l'odi; l'odi amenaça la convivència; sense convivència no es poden defensar

les institucions catalanes. En definitiva, l'instigador de la querella hauria posat en perill les

institucions catalanes.

Evidentment aquest comentari no esgota l'anàlisi crítica del discurs polític entorn de la

querella de Banca Catalana, però mostra suficientment per a nosaltres alguns dels axiomes i la

línia argumentativa que assumeix el diari.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [5]

5è paràgraf

[5. 1.] No podem renunciar a
construir el nostre fiïtur amb
esperança, amb pau.

[5.2.] No ens hem de deixar
prendre la possibilitat de fer del
nostre país allò que volem que
sigui.

[5.3.] I això ho hem de fer, ara i
sempre, amb idees i fets, amb
ètica i moral, com a normes de
conducta pública.

[5.4.] També són pensaments
d'un Jordi Pujol dolgut
personalment, però que no vol,
ni com a persona, ni com a
dirigent, deixar-se arrossegar pel
pessimisme, pels tripijocs d'una
certa manera de fer política que
té poc a veure amb els catalans.

Temes

La implicació

Implicació +
pressuposició

Diem el que pensa
Pujol

Implicacions

El futur ha de ser de pau
i esperança i l'odi el
posa en perill.

Els catalans hem de
plantar cara als que han
sembrat odi.

Pujol és fort i no
pessimista.

Pujol no fa tripijocs
polítics.

Pressuposicions

Algú ens (als
catalans) vol
prendre la
possibilitat que
decidim sobre el
nostre país.

Pujol està dolgut
personalment.

La querella és un
tripijoc.

Els catalans no fem
tripijocs.

L'estil de crida a l'acció és clar a [5.3.], on el diari demana idees i fets -l'assistència a la

manifestació que va tenir lloc el mateix dia en suport a Pujol-. A [5.4.] l'editorialista remarca

que el que està dient fins ara procedeix del discurs de Jordi Pujol; a part de lloar la seva figura

política. També a [5.4.] es diu que fer tripijocs en política "té poc a veure amb els catalans",

620



una apreciació que, a part d'adjudicar una qualitat general als catalans, torna a ser del tot

gratuïta. No obstant, és un dels axiomes ideològics del diari.

Abans hem dit, en comentar a [4.2.] el terme "vol", que provisionalment havíem d'entendre

pragmàticament que el diari deia realment que 'Pujol diu que vol' o una expressió afí. Ara a

[5.4.], l'editorialista diu que el que acaba d'escriure són pensaments de Jordi Pujol. La

provisió de cauteles que hem fet abans, l'hem de fer de nou, no sense remarcar, però, l'íntima

relació que aquestes expressions assenyalen entre el discurs de Pujol i el del diari. Suggereix

aquest fenomen un estudi particular comparatiu sobre el contingut dels discursos de Pujol i els

del diari, que ara queda fora del nostre abast.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [6]

6è paràgraf

[6. 1.] Saber on anem i anar-hi
sense odis: un bon lema per a
començar la segona legislatura
estatutària.

[6.2.] Sense aquests dos
principis resulta inútil parlar de
programa: programa, d'altra
banda, que demà, després de la
segona jornada de debats, bé
mereixerà un comentari.

[6.3.] Però la casa es comença
pels fonaments.

Temes

ídem

Els dos principis són
precondicions per a
qualsevol altra qüestió.

Implicacions

El govern central ha de
canviar de política
autonòmica i

El govern central ha de
fer retirar la querella

Pressuposicions

El sisè paràgraf reprèn les dues idees centrals per tancar el cercle argumentatiu.
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8.3. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Quan el malson s'acaba"

8.3. L'editorial

AVUI, dissabte, 22 de novembre de 1986

Quan el malson s'acaba

[i]
[1.1.] Hi havia qui ens deia que calia que la justícia seguís el seu curs, que calia
demostrar que tots els ciutadans són iguals davant la llei i que aquest -el cas de Banca
Catalana- era un cas com un altre. [1.2.] Pels que opinaven d'aquesta manera, la votació
d'ahir a l'audiència territorial -trenta-tres a vuit- és, simplement, el punt final d'unes
diligències judicial. [1.3.] Poden, doncs, considerar-se satisfets.

[2]
[2.1.] Per nosaltres, però, que mai ho hem cregut que aquest fos un cas com un altre, que
mai no hem pogut admetre que intentar processar el president de Catalunya fos un intent
com un altre, la decisió de l'audiència és molt més que tot això. [2.2.] Es una decisió que
torna les coses al seu lloc, al lloc d'on potser calia que no haguessin sortit mai. [2.3.] Es
una decisió que tanca un interregne molest de la nostra història, tot i que la serenitat i la
fortalesa del principal afectat han fet que la nostra vida col·lectiva hagi pogut continuar
com si no passés res. [2.4.] Però sí que passava.

[3]
[3.1.] La satisfacció d'avui prové de la consciència que tenim d'haver tingut raó sempre.
[3.2.] Això, però, no ens pot fer oblidar que aquesta raó ha estat discutida sense
fonament, segons que ara s'ha vist.

[4]
[4.1.] No ens pot fer oblidar que es va posar en marxa una querella que l'audiència
territorial, en funcions de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha considerat sense
fonaments per trenta-tres a vuit.

[5]
[5.1.] És veritat que cal deixar actuar lliurement la justícia, és indiscutible que el poder
judicial és un fonament de l'Estat democràtic. [5.2.] Aquestes són afirmacions que cal
aplaudir i difondre. [5.3.] No és menys cert, però que, precisament perquè té aquesta alta
funció, mereix un respecte i demana una prudència imprescindibles. [5.4.] Per això, abans
de posar en marxa un procés que podia afectar el mateix president de Catalunya, calia
haver emprat unes dosis de respecte i de prudència que la decisió de l'audiència -tan
contundent- sembla posar en dubte.

[6]
[6.1.] En aquests moments, que són indubtablement de satisfacció, preferim no atiar cap
mena de discrepància i convertir la satisfacció en un acte positiu. [6.2.] I un fet ben
positiu és que la decisió dels magistrats hagi corroborat les línies exposades en el nostre
comentari editorial de diumenge passat. [6.3.] Si la querella esdevingué un atac frontal al
president de Catalunya i les institucions per ell encarnades, la decisió judicial d'ahir és un
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atot a favor del nostre president i de les nostres institucions. [6.4.] Aquestes, ara més
fortes. [6.5.] Aquell, ara més president que mai.

[7]
[7.1.] Ara podríem parlar -i potser caldria fer-ho- de les implicacions polítiques. [7.2.]
Ahir ho va fer amb claredat i contundencia Rafael Termes, ben responsable i ben
documentat en qüestions de Banca. [7.3.] En realitat, però, la situació és tan clara, que no
cal insistir-hi.
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8.3.2. Les macroproposicions semàntiques

La coherència global d'aquest editorial resideix en la proposició que expressa el punt de vista

del diari en relació amb la querella i que està explicitada al paràgraf [6]:

'La querella era un atac frontal al president de Catalunya i a les institucions per ell

encarnades'

La tesi central centrada en la conjuntura és, doncs:

'La decisió de l'Audiència de Barcelona de no processar Jordi Pujol confirma que el

diari va tenir raó sempre: hi ha havia una intencionalitat política darrere la querella,

que estava mancada de fonaments'.

8.3.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

Quan un malson s'acaba

Temes

S'ha acabat el malson
de la querella de Banca
Catalana

Implicacions Pressuposicions

Hi havia un malson

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1. 1.] Hi havia qui ens deia que
calia que la justícia seguís el seu
curs, que calia demostrar que
tots els ciutadans són iguals
davant la llei i que aquest -el cas
de Banca Catalana- era un cas
com un altre.

[1.2.] Pels que opinaven
d'aquesta manera, la votació
d'ahir a l'audiència territorial -
trenta-tres a vuit- és,
simplement, el punt final d'unes
diligències judicial.

[1.3.] Poden, doncs, considerar-
se satisfets.

Temes

Per trenta-tres vots a
vuit l'audiència
territorial ha decidit no
processar Jordi Pujol
pel cas Banca
Catalana.

La implicació

Implicacions

Qui argumentava que el
cas Banca Catalana era
un cas com un altre i
que calia deixar actuar
la justícia, estava
equivocat, però ja té la
resposta: una decisió
que posa fi a les
diligències.

Pressuposicions

El primer paràgraf no ofereix cap dificultat per establir els temes i la implicació, com tampoc

l'oferia el títol.

624



Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] Per nosaltres, però, que
mai lio hem cregut que aquest
fos un cas com un altre, que mai
no hem pogut admetre que
intentar processar el president de
Catalunya fos un intent com un
altre, la decisió de l'audiència és
molt més que tot això.

[2.2.] Es una decisió que torna
les coses al seu lloc, al lloc d'on
potser calia que no haguessin
sortit mai.

[2.3.] És una decisió que tanca
un interregne molest de la nostra
història, tot i que la serenitat i la
fortalesa del principal afectat
han fet que la nostra vida
col·lectiva hagi pogut continuar
com si no passés res.

[2.4.] Però sí que passava.

Temes

Pel diari la decisió de
l'Audiència és molt
important.

La decisió torna les
coses al seu lloc.

La decisió de
l'audiència tanca un
interregne molest per
la nostra història.

La implicació

Implicacions

El cas BC era singular
perquè era un intent de
processar el president
de la Generalitat.

La decisió de
l'Audiència és, per tant,
molt important.

La querella va treure les
coses de lloc. No
s'hauria d'haver
presentat.

Hi va haver una crisi no
menyspreable.

Pressuposicions

La querella era
molesta per a la
història de
Catalunya.

Pujol va ser fort i
va mantenir la
serenitat.

La vida col·lectiva
de Catalunya va
continuar com si no
passés res gràcies a
Pujol.

De l'oració [2.1.] ja podem extreure que per l'editorialista la querella era 'un intent de

processar el president de la Generalitat', no tan sols al banquer Jordi Pujol i els altres 25

implicats.

És clar que [2.2.] opina que la querella no s'hauria d'haver presentat mai i que l'oració [2.3.] té

la fixnció sobretot de lloar la figura de Jordi Pujol, després de pressuposar que la querella era

molesta per a la història de Catalunya, un extrem no compartit per almenys dos dels altres

diaris.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3r paràgraf

[3.1.] La satisfacció d'avui prové
de la consciència que tenim
d'haver tingut raó sempre.

[3.2.] Això, però, no ens pot fer
oblidar que aquesta raó ha estat
discutida sense fonament, segons
que ara s'ha vist.

Temes

Les implicacions

Implicacions

L'Audiència dóna la raó
a la nostra postura.

Els arguments dels que
discrepaven amb el
diari no tenien
fonament.

La decisió de
l'audiència desautoritza
els arguments dels que
estaven a favor del
processament.

Pressuposicions

Les implicacions deduïdes del paràgraf [3] no procedeixen aïlladament de cada una de les

oracions, sinó del seu efecte combinat i dels paràgrafs precedents.

Certament, la decisió de l'Audiència dóna la raó a l'Avui pel que fa a la innocència de Jordi

Pujol, però d'aquí a dir que el diari sempre ha tingut raó és una inferència injustificada:

gratuïta. Com és gratuït dir que el que mantenia el diari ha estat discutit sense fonament. Tot

plegat és un procés de generalització abusiu il·lògic.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4. 1.] No ens pot fer oblidar
que es va posar en marxa una
querella que l'audiència
territorial, en funcions de
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, ha considerat
sense fonaments per trenta-
tres a vuit.

Temes

La implicació

Implicacions

La satisfacció no ha
de fer oblidar que
algú va posar en
marxa una querella i
que ha estat
desestimada
aclaparadorament

Pressuposicion
s

Gairebé no calia extreure cap implicació de [4], però en fer-ho hem simplificat alguns

elements i hem deixat més clar el nucli del que s'hi diu.
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Noti's també que alhora que es remarca que hi ha hagut una querella, no s'esmenta qui l'ha

posada en marxa o l'ha instigada -sobre la instigació vegi's l'anàlisi del capítol precedent-.

Ara bé, és tan obvi que hi ha hagut una querella -¿de què tracta si no l'editorial?- que

recordar literalment que va ser posada en marxa és tant innecessari que de fet implica fer

memòria del fet que algú la va posar en marxa, per molt que no s'esmenti el qui.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [5]

5è paràgraf

[5.1.] Es veritat que cal deixar
actuar lliurement la justícia, és
indiscutible que el poder judicial
és un fonament de l'Estat
democràtic.

[5.2.] Aquestes són afirmacions
que cal aplaudir i difondre.

[5.3.] No és menys cert, però
que, precisament perquè té
aquesta alta funció, mereix un
respecte i demana una prudència
imprescindibles.

[5.4.] Per això, abans de posar
en marxa un procés que podia
afectar el mateix president de
Catalunya, calia haver emprat
unes dosis de respecte i de
prudència que la decisió de
l'audiència -tan contundent-
sembla posar en dubte.

Temes

La justícia ha d'actuar
lliurament.

El poder judicial es un
fonament de l'Estat
democràtic.

La implicació

Implicacions

Els que van posar en
marxa la querella van
faltar al respecte que
mereix i la prudència
que demana la justícia.

El fet que el procés
podia afectar el
president de la
Generalitat també
requeria respecte i
prudència, cosa que no
van tenir els que la van
posar en marxa.

Pressuposicions

Les decisions de la
justícia mereixen
respecte.

La justícia demana
prudència abans de
recórrer-hi.

La implicació derivada de [4], s'expandeix a [5], encara que sempre amb verbs impersonals o

amb metàfores gramaticals. Noti's que l'expressió utilitzada és 'posar en marxa' la querella. No

és diu 'presentar' ni interposar', sinó 'posar en marxa' que encaixa perfectament amb 'instigar1 i

amb l'adjudicació al govern central d'aquesta iniciativa.

Noti's també que encara que el paràgraf sembla dedicat al poder judicial -per al qual es

presumeix que qui va posar en marxa la querella no va tenir respecte i prudència-, es passa

sense justificació a valorar a [5.4.] que tampoc es van emprar el respecte i la prudència

requerides perquè el procés afectava el president de la Generalitat. És a dir hi ha hagut una
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transferència de valors d'una institució no personal -qualificada com a fonament de l'Estat

democràtic-, com és el poder judicial, a una institució personal sense haver justificat el

paral·lelisme i, encara més important, basant-se en una possibilitat que no és un fet: la

querella implicava necessàriament la intervenció del poder judicial, però no la del president

de la Generalitat -"podia afectar", diu l'editorialista-, i el fet que afectés el president de la

Generalitat depenia, en primer lloc, de si prosperava i, en segon lloc, de si l'exbanquer Jordi

Pujol un cop es veia inculpat continuava ocupant el lloc de president de la Generalitat o

s'apartava del càrrec.

Tot el que fins ara hem discutit ha obviat una qüestió més que no hem inclòs en el quadre

d'implicacions i pressuposicions, però que reflecteix també l'ideari polític del diari. Afirmar

que pel fet que la querella pogués afectar el president de Catalunya calia haver emprat unes

dosis de respecte i de prudència particulars implica entendre que els mecanismes de la justícia

no han d'operar amb les mateixes dosis de respecte i de prudència amb tots els ciutadans. Una

posició que contradiu el principi democràtic d'igualtat davant la llei.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [6]

6è paràgraf

[6.1.] En aquests moments, que
són indubtablement de
satisfacció, preferim no atiar cap
mena de discrepància i convertir
la satisfacció en un acte positiu.

[6.2.] I un fet ben positiu és que
la decisió dels magistrats hagi
corroborat les línies exposades
en el nostre comentari editorial
de diumenge passat.

[6.3.] Si la querella esdevingué
un atac frontal al president de
Catalunya i les institucions per
ell encarnades, la decisió judicial
d'ahir és un atot a favor del
nostre president i de les nostres
institucions.

[6.4.] Aquestes, ara més fortes.

[6.5.] Aquell, ara més president
que mai.

Temes

La satisfacció per la
sentència s'ha de
convertir en un acte
positiu.

Els magistrats
corroboren la línia
editorial del diari.

La decisió és una
victòria del president
de la Generalitat i de la
Generalitat.

Les institucions surten
reforçades.

El president surt
reforçat.

Implicacions Pressuposicions

La discrepància és
un acte negatiu.

La querella era un
atac frontal al
president de
Catalunya i a les
institucions de la
Generalitat.

628



Difícilment la decisió de l'Audiència corrobora 'les línies exposades' -és clar que dir 'les

línies' implica dir 'totes les línies- en l'editorial de diumenge passat, tal com es diu a [6.2.].

Entre altres coses perquè en el moment que s'escriu aquest editorial encara no es coneixia el

text de la sentència -va trigar encara una setmana en redactar-se-, sinó només el resultat

exculpatori de la votació dels magistrats.

A [6.3.] es pressuposa que la querella era un atac frontal contra el president de Catalunya, un

extrem que està per justificar. I també un atac, contra les institucions -no diu quines i per tant

implica que es tracta de totes les de la Generalitat-, una generalització que també està per

justificar. Coherentment amb aquesta pressuposició l'editorialista entén que la decisió

exculpatòria és un atot a favor del president i les 'nostres' institucions.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [7]

7è paràgraf

[7.1.] Ara podríem parlar -i
potser caldria fer-ho- de les
implicacions polítiques.

[7.2.] Ahir ho va fer amb
claredat i contundencia Rafael
Termes, ben responsable i ben
documentat en qüestions de
Banca.

[7.3.] En realitat, però, la
situació és tan clara, que no cal
insistir-hi.

Temes

La decisió no deixa
lloc a dubte.

Les implicacions
polítiques ja queden
prou clares

Implicacions

Les implicacions
polítiques queden prou
clares amb les
desqualificacions que
implica la decisió de
l'Audiència.

Pressuposicions

El setè paràgraf reafirma tot el que l'editorialista ha dit, ha implicat i ha pressuposat.

En síntesi, és una defensa i lloança sense fissures de Jordi Pujol i una reafirmació del quadrat

ideològic de l'Avui a través d'atorgar, de forma gratuïta, a la querella la qualitat d'atac a

Catalunya i a l'exculpació la qualitat de victòria de Catalunya.
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8.4. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "El Mil·lenari com a símptoma"

8.4.1. L'editorial

AVUI, dissabte, 23 d'abril de 1988

El Mil·lenari com a símptoma

[i]
[1.1.] Per a un espectador que intentés analitzar les jornades d'aquest dies des d'una certa
perspectiva, la celebració del Mil·lenari podria ser examinada com un símptoma de la
situació del nacionalisme polític a Catalunya i de les relacions d'aquest nacionalisme amb
la resta de l'Estat. [1.2.] En efecte, el propòsit que la celebració del Mil·lenari servís per
afermar els llaços entre la Corona i el catalanisme polític semblava del tot encertat,
sobretot tenint en compte que el neonacionalisme espanyol impulsat pel partit al govern
ofega les expressions pluriculturals de l'Estat i dificulta una entesa absolutament
necessària -plantejades les coses des del més pur realisme polític -entre Catalunya i el
poder central.

[2]
[2.1.] Aquest plantejament, però, ben aviat va topar amb més d'una oposició. [2.2.] D'una
banda, els sectors més propers a un cert tipus de catalanisme radical han cregut veure en
la figura de l'actual monarca l'encarnació emblemàtica d'una nissaga de reis no
precisament amatents als desitjós de Catalunya. [2.3.] Però aquest raonament historicista
no ha tingut en compte que, en les actuals circumstàncies polítiques, la figura del rei Joan
Carles representa un poder moderador que, en diverses ocasions, s'ha mostrat
extraordinàriament receptiu a la causa del catalanisme polític i que ha jugat decisivament
a favor de la democràcia en els moments de més perill d'involució. [2.4.] A l'altre extrem,
però -i en seria una bona mostra l'actitud adoptada pel diari El País-, els partidaris del
jacobinisme polític -que, no ens enganyem, són els que actualment maneguen els grans
afers polítics i culturals de l'Estat- han vist amb recel com el rei acceptava acudir a
Barcelona per presidir la commemoració del naixement d'«una altra nacionalitat» i s'han
indignat perquè, al seu criteri, entre el rei i el president de Catalunya cal que existeixi el
filtre del president del govern de l'Estat. [2.5.] En aquest sentit, entre el pessimisme dels
que no confien en l'actitud vigilant, però prudent, que sempre intenta salvar la via del
diàleg, i el neonacionalisme abassegador que es promou des del govern actual, algú
podria arribar a creure que l'assoliment pacífic de les aspiracions nacionals de Catalunya
no és possible. [2.6.] Tanmateix, el catalanisme -en la seva formulació política
majoritària- ha buscat el camí de superar-ho amb actuacions com aquesta del Mil·lenari.

[3]
[3.1.] El rei Joan Carles, en el seu discurs d'ahir, va lloar la llengua i la cultura catalanes i
va reivindicar el dret dels pobles a mantenir-se fidels als seus orígens. [3.2.] I ho va fer en
llengua catalana. [3.3.] En contestar el president Pujol dient que amb l'acte d'ahir
s'iniciava «des de la serenitat i des de la confiança (...) un procés de reflexió i de
renovació obert a tothom», no feia sinó situar el repte allà on justament està: en la
necessitat que el catalanisme polític acabi per trobar la seva ubicació en el si d'un Estat
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que admeti la pluralitat cultural no com un mal menor o com una simple conllevancia -
que es la filosofía orteguiana de Tactual govern de l'Estat-, sinó com un realitat cultural
diferenciada a mantenir, tal com va recordar el rei en un discurs pronunciat al Saló de
Sant Jordi del Palau de la Generalitat, escenari dels actes més transcendents i solemnes
del catalanisme contemporani.

8.4.2. Les macroproposicions semàntiques

La tesi central de l'editorial consisteix en una lloança de com s'ha organitzat la celebració del

Mil·lenari que podem condensar en la proposició:

1. És un encert convidar el rei perquè així s'afermen els llaços entre la Corona i el

catalanisme polític.

Per reforçar aquesta tesi, el diari fa també una lloança de la figura de l'actual rei de la següent

manera:

2. El rei és un poder moderador, receptiu al catalanisme i demòcrata, com va

demostrar el 23-F.

Convidar el rei d'Espanya per estrènyer els lligams entre la Corona i el catalanisme polític no

tindria gaire sentit si el diari no defensés que:

'El catalanisme ha de trobar un lloc entre el radicalisme republicà i el jacobinisme

centralista exemplificat amb El País i el PSOE',

que és com podem expressar la coherència global de l'editorial.

8.4.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Titol

El Mil·lenari com a símptoma

Temes

La implicació

Implicacions

La celebració del
Mil·lenari és indicativa
del nacionalisme català
i les seves relacions
amb Espanya.

Pressuposicions
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El títol no ofereix problemes interpretatius. Es més immediatament, en el primer paràgraf, ja

s'explicita el que en el títol s'ha d'inferir.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] Per a un espectador que
intentés analitzar les jornades
d'aquest dies des d'una certa
perspectiva, la celebració del
Mil·lenari podria ser examinada
com un símptoma de la situació
del nacionalisme polític a
Catalunya i de les relacions
d'aquest nacionalisme amb la
resta de l'Estat.

[1.2.] En efecte, el propòsit que
la celebració del Mil·lenari
servís per afermar els llaços
entre la Corona i el catalanisme
polític semblava del tot encertat,
sobretot tenint en compte que el
neonacionalisme espanyol
impulsat pel partit al govern
ofega les expressions
pluriculturals de l'Estat i
dificulta una entesa
absolutament necessària -
plantejades les coses des del més
pur realisme polític -entre
Catalunya i el poder central.

Temes

La celebració del
Mil·lenari reflecteix la
situació del
nacionalisme polític a
Catalunya i les seves
relacions amb la resta
de l'Estat.

Ha estat encertat que
l'objectiu de la
celebració del
Mil·lenari fos afermar
els llaços entre la
Corona i el catalanisme
polític.

Implicacions

La participació de la
Corona en la celebració
empeny cap l'entesa
entre Catalunya i el
poder de l'Estat.

I tendeix a neutralitzar
l'ofegament que causa
el neonacionalisme
espanyol del PSOE.

Pressuposicions

El PSOE impulsa
un
neonacionalisme
espanyol que ofega
les expressions
pluriculturals de
l'Estat i dificulta
una entesa entre
Catalunya i el
poder de l'Estat.

L'entesa entre
Catalunya i el
poder de l'Estat és
absolutament
necessària.

La deducció de les implicacions i les pressuposicions derivades d'[l] requereix primerament

dos comentaris. El primer: el partit al govern era el PSOE i per aquest motiu, encara que el

text no ho digui, ho podem inferir. Noti's, però que aquí és parla del partit, no del govern,

quan més avall, és parla directament del govern ([2.5.]).

El segon comentari: dir que 'semblava del tot encertat1 reforçar els lligams entre la Corona i el

catalanisme polític, per molta modulació que introdueixi el verb 'semblava', és clar que

comporta la consideració 'd'encertat' sense pal·liatius en el present, perquè 'semblava' només

afecta el passat; és a dir, per al diari, el que ja semblava encertat en el passat és confirma

encertat en el present com defensa en la resta de l'editorial.

Hi ha, però, més elements rellevants.
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L'editorialista basa l'encert -"tenint en compte", diu- en l'existència d'un "neonacionalisme

espanyol" impulsat pel PSOE que ofega les expressions pluriculturals i "dificulta un entesa

absolutament necessària ... entre Catalunya i el poder central". Per tant, entén que afermar els

llaços entre la Corona i el nacionalisme polític català contraresta l'esmentat "neonacionalisme

espanyol" en el sentit que ajuda a sortir de l'ofegament la pluriculturalitat de l'Estat -cosa que

inclou la cultura catalana i afavoreix l'entesa entre Catalunya i el poder de l'Estat.

Estableix així a [I.2.] un paral·lelisme entre, per una part, els lligams entre la Corona i el

catalanisme polític, i, per l'altra part, l'entesa entre Catalunya i el poder de l'Estat.

No hi ha dubte que 'la Corona1 representa en aquest context el conjunt l'Estat. Pel que fa al

'catalananisme polític' és clar que s'entén com a sinònim de 'nacionalisme català', perquè en

l'oració anterior [1.1.] s'hi ha referit. Si no fos així no tindria sentit lligar les dues oracions

amb l'expressió 'En efecte', tal com fa l'editorialista.

Ara bé, pel que fa a la segona línia del paral·lelisme -l'entesa entre Catalunya i el poder de

l'Estat-, és obvi que 'poder central' no vol dir de cap manera ni 'el conjunt de l'Estat' ni 'la

resta de l'Estat' com a conjunt polític o social, sinó estrictament les instàncies del poder de

l'Estat, inclosa, per descomptat, la monarquia, que representa aquest poder en la celebració

del Mil·lenari.

Per tant, quan en aquesta segona línia del paral·lelisme l'editorialista diu "Catalunya",

necessàriament, d'entre les diverses denotacions que podria comportar el terme, està utilitzant

la que denota 'el poder a Catalunya'. No utilitza pas "Catalunya" en el sentit de 'poble català' o

'el conjunt de la nació' perquè llavors per ser coherent hauria d'haver utilitzat, en lloc de "el

poder central", 'l'Estat' o 'el conjunt de l'Estat'.

Tornem ara, per un moment, a la primera de les línies del paral·lelisme: 'els llaços entre la

Corona i el catalanisme polític'. És important notar que l'editorialista no diu 'els llaços entre 'la

Corona i Catalunya' o entre 'la Corona i el poble català' o entre 'la Corona i la nació-

Catalunya', sinó entre 'la Corona i el catalanisme polític'. O sigui que l'editorialista parla dels

llaços entre 'la Corona' Í un corrent polític. Certament no és un corrent polític qualsevol. És
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obvi que es tracta del corrent encapçalat per Jordi Pujol i que en aquests moments és el

majoritari electoralment a Catalunya, el qual ocupa el govern de Catalunya.

Per tant, en definitiva l'editorialista ha establert un paral·lelisme inconsistent entre, per una

part, els lligams entre la representació de l'Estat i un corrent polític i, per l'altra, l'entesa -

assimilable a lligams- entre el poder de l'Estat i "Catalunya" perquè els termes no són

equiparables. Perquè aquest paral·lelisme sigui consistent, hem d'inferir els significats

implícits dels termes tal com hem fet en els paràgrafs anteriors, i com a resultat podem així

concloure, en definitiva, que l'editorialista usa com a termes intercanviables 'Catalunya' i

'catalanisme polític' o 'nacionalisme polític [català]'.

Aquesta deducció és congruent amb el contingut de la resta de l'editorial tal corn el lector

d'aquest treball pot verificar. Especialment en la darrera oració, la [3.3.].

Per altra part, la comprovació sobre la pressuposició que el 'neonacionalisme espanyol del

PSOE' ofega les expressions pluriculturals de l'Estat', sense més precisions, és massa genèrica.

Hi ha una implicació activada en definir el PSOE com un partit que genera un nacionalisme

espanyol nou, per tant allunyat d'aquell que professava la dreta franquista, però que, en ofegar

les realitats pluriculturals imposa les de l'Estat, com si aquest fos un ens uniforme, i en aquest

sentit és dibuixat amb una forta càrrega negativa.

Continuant amb [1.2.], notem que l'editorialista entén que el 'més pur realisme polític1 fa

comprendre que l'entesa entre Catalunya i el poder de l'Estat és 'absolutament necessària'.

Aquesta rotunditat ens permet també inferir la implicació que hem extret de la primera oració

del segon paràgraf.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] Aquest plantejament, però,
ben aviat va topar amb més
d'una oposició.

[2.2.] D'una banda, els sectors
més propers a un cert tipus de
catalanisme radical han cregut
veure en la figura de l'actual
monarca l'encarnació
emblemàtica d'una nissaga de
reis no precisament amatents als
desitjós de Catalunya.

[2.3.] Però aquest raonament
historicista no ha tingut en
compte que, en les actuals
circumstàncies polítiques, la
figura del rei Joan Carles
representa un poder moderador
que, en diverses ocasions, s'ha
mostrat extraordinàriament
receptiu a la causa del
catalanisme polític i que ha jugat
decisivament a favor de la
democràcia en els moments de
més perill d'involució.

[2.4.] A l'altre extrem, però -i en
seria una bona mostra l'actitud
adoptada pel diari El País-, els
partidaris del jacobinisme polític
—que, no ens enganyem, són els
que actualment maneguen els
grans afers polítics i culturals de
l'Estat- han vist amb recel com
el rei acceptava acudir a
Barcelona per presidir la
commemoració del naixement
d'«una altra nacionalitat» i s'han
indignat perquè, al seu criteri,
entre el rei i el president de
Catalunya cal que existeixi el
filtre del president del govern de
l'Estat.

Temes

ídem.

La implicació

La implicació i les
pressuposicions

Les implicacions

El País és jacobinista.

Els jacobinistes pensen
que entre el president
de Catalunya i el rei hi
ha d'haver el president
del govern.

Els jacobinistes s'han
indignat perquè la
celebració no s'ha fet
com ells pensaven que
havia de ser.

Implicacions

L'oposició al
plantejament esmentat
no és realista.

El catalanisme radical
s'equivoca en veure en
Joan Carles un símbol
dels Borbons
anticatalans.

El catalanisme radical
s'equivoca.

S'enganya qui no
s'adona que el PSOE és
jacobinista.

Els jacobinistes
desconfien de la
invitació al rei per
presidir la celebració.

Als jacobinistes no els
agrada commemorar el
naixement d'«una altra
nacionalitat» dins i
diferent a l'Estat
espanyol.

Pressuposicions

Joan Carles
representa un poder
moderador.

Joan Carles s'ha
mostrat molt
receptiu a la causa
del catalanisme
polític.

Joan Carles va
jugar a favor de la
democràcia el 23-
F.

El govern del
PSOE és
jacobinista.

El president del
govern espanyol no
ha d'actuar de filtre
entre Espanya i
Catalunya.
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[2.5.] En aquest sentit, entre el
pessimisme dels que no confien
en l'actitud vigilant, però
prudent, que sempre intenta
salvar la via del diàleg, i el
neonacionalisme abassegador
que es promou des del govern
actual, algú podria arribar a
creure que l'assoliment pacífic
de les aspiracions nacionals de
Catalunya no és possible.

[2.6.] Tanmateix, el catalanisme
-en la seva formulació política
majoritària- ha buscat el camí de
superar-ho amb actuacions com
aquesta del Mil·lenari.

Les implicacions

CiU -el catalanisme
de CiU- intenta
superar el pessimisme
radical.

El govern de Catalunya
té una actitud vigilant,
però prudent i
dialogant.

S'equivoca qui proposa
accions violentes per
assolir les aspiracions
de Catalunya perquè es
poden assolir
pacíficament.

La celebració del
Mil·lenari mostra una
via pacífica.

El catalanisme de CiU
supera el pessimisme
del catalanisme radical.

El neonacionalisme
del govern del
PSOE és
abassegador.

La concepció nacionalista del diari es posa de manifest a [2.4.] quan l'editorial es distancia

de l'opinió que el president del govern espanyol havia d'haver participat en els actes del

Mil·lenari, i, doncs, s'hi oposa. La forma de fer-ho és amb clàusules com "al seu criteri", que

activen la implicació que aquest no és el criteri que comparteix el diari. L'oposició a la

presència de González és encara més constatable en interpretar la seva possible participació

en la celebració com un "filtre" entre la Corona i la Generalitat (o Catalunya), i no, com

interpreta El País, com una representació de l'Estat. Filtre innecessari per aquells que creuen

com Y Avui que Catalunya s'ha d'autorepresentar, tal com descriu el quadrat ideològic. I aquí

en tenim una prova.

El segon paràgraf no ofereix més complicacions.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3.1.] El rei Joan Carles, en el
seu discurs d'ahir, va lloar la
llengua i la cultura catalanes i va
reivindicar el dret dels pobles a
mantenir-se fidels als seus
orígens.

[3 .2.] I ho va fer en Eengua
catalana.

Temes

La implicació

ídem.

Implicacions

El rei defensa la llengua
i la cultura catalanes i el
dret a conservar la
identitat.

El rei és sensible a la
sensibilitat dels
catalans.

Pressuposicions
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[3.3.] En contestar el president
Pujol dient que amb l'acte d'ahir
s'iniciava «des de la serenitat i
des de la confiança (...) un
procès de reflexió i de renovació
obert a tothom», no feia sinó
situar el repte allà on justament
està: en la necessitat que el
catalanisme polític acabi per
trobar la seva ubicació en el si
d'un Estat que admeti la
pluralitat cultural no com un mal
menor o com una simple
conllevancia -que és la filosofia
orteguiana de l'actual govern de
l'Estat-, sinó com un realitat
cultural diferenciada a mantenir,
tal com va recordar el rei en un
discurs pronunciat al Saló de
Sant Jordi del Palau de la
Generalitat, escenari dels actes
més transcendents i solemnes del
catalanisme contemporani.

El catalanisme polític
ha de trobar el seu lloc
a l'Estat espanyol.

I ¡es implicacions

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

L'Estat espanyol encara
no admet la pluralitat
cultural com a una
realitat a mantenir.

El rei sí que entén que
la pluralitat cultural no
s'ha d'acceptar com a
mal menor sinó que s'ha
de mantenir.

L'Estat ho ha d'admetre.

El rei reconeix els
símbols del catalanisme
contemporani.

Amb l'oració [3.3.] és fa evident que el diari no distingeix entre la cultura catalana i el

catalanisme polític i en aquesta mesura la idea central de [3.3.] no s'expressa com que

'Catalunya', o la cultura catalana, ha de trobar el seu lloc a l'Estat espanyol', sinó que 'el

catalanisme polític ha de trobar el seu lloc a l'Estat espanyol'. I ho corrobora que, de fet,

demani un "Estat que admeti la pluralitat cultural no com un mal menor....".

No diem que el diari no mantingui que 'Catalunya no ha de trobar el seu lloc a l'Estat'. El

diari, certament està a favor que 'Catalunya trobi el seu lloc a l'Estat' com hem pogut veure en

aquest editorial i molts d'altres. El que afegim és que tant li és parlar de 'Catalunya1 com de

'cultura catalana' com de 'catalanisme polític', efectuant així una identificació del tot abusiva.
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S.S.Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Catalunya i el Bàltic, sense
oportunismes"

8.5.1. L'editorial

Catalunya i el Bàltic, sense oportunismes

[i]
[1.1.] La roda de premsa del president de la Generalitat, dimarts passat, ha tingut, si més
no, una utilitat tangible i concreta: desmentir unes determinades acusacions d'oportunisme
que es llançaven contra Catalunya i les seves institucions. [1.2.] Seria oportunista, des
d'aquesta òptica, aprofitar una onada independentista que neix en uns altres llocs i unes
altres circumstàncies per practicar allò que es presentaria com un xantatge moral a l'Estat i
obtenir-ne rendiments concrets per al cas català. [1.3.] El desmentiment, en aquest sentit,
ha estat en diverses direccions alhora. [1.4.] En primer lloc, les circumstàncies són
diferents, però no absolutament diferents i, per tant, l'esment del cas bàltic no és
improcedent. [1.5.] En segon lloc, cal recordar que no és l'impacte bàltic el que ha portat
els catalans a considerar insuficient el model autonòmic en la seva lectura actual, sinó que
aquesta insatisfacció havia estat clarament expressada abans del procés bàltic des de
gairebé tots els sectors de la vida política catalana. [1.6.] I en tercer lloc, i com a
desmentiment amb més contundencia dels retrets per oportunisme, el president de la
Generalitat va manifestar que no aprofitaria l'estela bàltica per modificar els seus
plantejaments anteriors i va renovar en aquest sentit el compromís en la construcció de la
democràcia a Espanya, però incloent-hi també uns punts mínims que considera
irrenunciables per a Catalunya.

[2]
[2.1.] De tota manera, i no tan sols en aquest cas, cal distingir entre el vici de l'oportunisme
i la virtut del sentit de l'oportunitat. [2.2.] Han fet bé les institucions catalanes de desfer
malentesos i evitar recels respecte a una utilització oportunista dels últims esdeveniments.
[2.3.] Però defugir els oportunismes no vol dir deixar perdre les oportunitats. [2.4.] I
Catalunya, en aquest sentit, no s'inventa res. [2.5.] No s'afegeix a cap tren en marxa, sinó
que ha estat de sempre dins del tren que ara es posa en marxa. [2.6.] Catalunya ha estat
avançada en la reivindicació d'una articulació dels pobles d'Europa en què fos possible la
defensa de les identitats nacionals. [2.7.] No ha necessitat, en aquest sentit, cap contagi.
[2.8.] Per tant, no ha de tenir por a una conjuntura internacional on aquest reconeixement
de les identitats es presenta com un valor emergent, quan Estats i governs que s'hi havien
mantingut recelosos han d'adaptar-se a una nova realitat i a unes constatacions innegables.
[2.9.] Els nacionalismes tantes vegades donats per morts i enterrats són presents en la nova
Europa i presents com una forma positiva, democràtica, transformadora i capaç
d'enfrontar-se amb els totalitarismes.

[3]
[3.1.] Perquè tot això ja es deia, amb veus i continguts diferents, des de partits i òptiques
diferents, abans dels últims fets, Catalunya es pot felicitar de l'aparició d'un nou escenari
ideològic i polític sense por a ser acusada d'oportunisme. [3.2.] I té el dret i fins i tot
l'obligació -si és realment el que vol- d'aprofitar el desglaç d'aquesta insinuada primavera
dels pobles per repetir allò queja deia i repetir-ho amb més força. [3.3.] En aquest sentit, la
resolució del Parlament de Catalunya de fa un temps que recordava la pervivència del dret
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a l'autodeterminació s'ha vist confirmada i reforçada pel nou clima internacional, i ha
esdevingut amb perspectiva la millor vacuna contra les acusacions d'aprofitament il·legítim
i oportunista de l'efecte bàltic. [3.4.] Com recordava en aquesta mateixa roda de premsa
Jordi Pujol, Catalunya té els mateixos drets - i això inclouria evidentment el de
l'autodeterminació- que Lituània, però els exerceix d'una altra manera, en funció de la seva
realitat i del seu context. [3.5.] Precisament això és el que vol dir autodeterminació:
escollir les pròpies vies, les maneres pròpies de governar-se i d'articular-se amb altres
realitats.

[4]
[4.1.] La por al contagi bàltic havia provocat recels i nerviosismes. [4.2.] La presa de
posició clara de les institucions catalanes hauria d'haver-les vençut. [4.3.] Si mes no per dir
en veu alta que es demana un debat raonable i pragmàtic, serè i civilitzat, però debat al cap
i a la fi. [4.4.] És a dir, contrast entre posicions diverses. [4.5.] L'autogovern de Catalunya
ha de sortir reforçat de tot aquest període, perquè ja hauria d'haver estat reforçat sense que
al Bàltic passés res, però el que ha passat el reforça. [4.6.] No hauria estat procedent
l'oportunisme d'inventar reivindicacions noves a l'empara del Bàltic. [4.7.] Però tampoc no
seria lògic que l'existència d'un clima més favorable, d'una conjuntura internacional més
comprensiva amb els fets nacionals, no servís de res, es deixés passar per por de demanar
massa fort el que de fet ja es demanava d'abans. [4.8.] Les institucions catalanes ja han
estat contundents en el desmentiment de l'oportunisme. [4.9.] Ara els cal demostrar el
sentit de l'oportunitat.
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8.5.2. Les macroproposicions semàntiques

Malgrat que a [1.1.] s'afirma que les acusacions d'oportunisme han estat llançades contra

Catalunya i les seves institucions, a [I.6.] queda clar que les acusacions estaven dirigides

contra Jordi Pujol, el president de la Generalitat. Per aquest motiu podem sintetitzar la tesi

central, que alhora dóna coherència global a l'editorial en aquest cas, així:

'Les acusacions d'oportunisme contra Jordi Pujol per dir que el model autonòmic és

insuficient i que Catalunya té dret a l'autodeterminació són infundades, perquè cap de

les dues coses vénen de nou'.

Les acusacions contra Pujol van partir d'unes declaracions en què ell va dir que Catalunya era

comparable amb Lituània, i per això podem afegir com a subtesi rellevant de l'editorial que

"Pujol no aprofita l'onada independentista bàltica per fer allò que alguns anomenen

xantatge moral a l'Estat i obtenir rendiments en el cas català'

No pot passar per alt que considerar que

'Les acusacions d'oportunisme es llancen contra Catalunya i les seves institucions'

com fa el diari en referència a les acusacions a Jordi Pujol, n'és una subtesi que aporta

elements significants del mapa ideològic del diari.

8.5.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

Catalunya i el Bàltic, sense
oportunismes

Temes

La implicació

Implicacions

La comparació de Pujol
(Catalunya és com
Lituània) no és
oportunista.

Pressuposicions

Amb la implicació derivada del títol resumin la tesi central de l'editorial.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] La roda de premsa del
president de la Generalitat,
dimarts passat, ha tingut, si més
no, una utilitat tangible i
concreta: desmentir unes
determinades acusacions
d'oportunisme que es llançaven
contra Catalunya i les seves
institucions.

[1.2.] Seria oportunista, des
d'aquesta òptica, aprofitar una
onada independentista que neix
en uns altres llocs i unes altres
circumstàncies per practicar allò
que es presentaria com un
xantatge moral a l'Estat i
obtenir-ne rendiments concrets
per al cas català.

[1.3.] El desmentiment, en
aquest sentit, ha estat en diverses
direccions alhora.

[1.4.] En primer lloc, les
circumstàncies són diferents,
però no absolutament diferents i,
per tant, l'esment del cas bàltic
no és improcedent.

[1.5.] En segon lloc, cal recordar
que no és l'impacte bàltic el que
ha portat els catalans a
considerar insuficient el model
autonòmic en la seva lectura
actual, sinó que aquesta
insatisfacció havia estat
clarament expressada abans del
procés bàltic des de gairebé tots
els sectors de la vida política
catalana.

Temes

Les acusacions
d'oportunisme a
Catalunya i les seves
institucions són falses.

Qui acusa manté que és
oportunista aprofitar
l'onada independentista
del Bàltic per obtenir
rendiments per a la
Generalitat. I qui acusa
descriu això com un
xantatge moral a
l'Estat.

Pujol ho nega.

Hi ha semblances entre
Catalunya i Lituània
que en permeten la
comparació.

La insuficiència del
model autonòmic ja va
ser motiu de
declaracions abans de
la independència dels
Països Bàltics.

Les pressuposicions

Implicacions

Hi ha una possible
lectura del model
autonòmic que potser
satisfaria els catalans.

Pressuposicions

Hi ha liagut unes
acusacions
d'oportunisme
contra Catalunya i
les seves
institucions.

Els catalans
consideren
insuficient el model
autonòmic en la
seva lectura actual.

Gairebé tots els
sectors de la vida
política han
expressat
insatisfacció amb el
model autonòmic.
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[1.6.] I en tercer lloc, i com a
desmentiment amb més
contundencia dels retrets per
oportunisme, el president de la
Generalitat va manifestar que no
aprofitaria l'estela bàltica per
modificar els seus plantejaments
anteriors i va renovar en aquest
sentit el compromís en la
construcció de la democràcia a
Espanya, però incloent-hi també
uns punts mínims que considera
irrenunciables per a Catalunya.

Pujol va renovar el
compromís amb la
construcció de la
democràcia a Espanya.

Pujol considera que hi
ha uns punts mínims
irrenunciables per a
Catalunya.

Els retrets
d'oportunisme van ser
dirigits contra Jordi
Pujol.

Pujol no és
independentista.

L'editorialista no especifica quines eren les acusacions que Pujol va desmentir. Encara que

parla d'unes 'determinades acusacions'. D'aquesta manera no és possible comprovar si

realment estaven dirigides contra Catalunya i les seves institucions. A l'editorial de La

Vanguardia del mateix dia hi ha elements de les declaracions de Pujol que donen pistes sobre

les acusacions.

Recordem-ho:

"[3.1.] Es lógico también, en esta línea, que Pujol asegure que nunca ha querido
efectuar extrapolaciones entre Lituania o Eslovenia y Cataluña. [3.2.] "Lo único que
digo - ha precisado el presidente catalán- es que todos los pueblos, sea el que sea,
tienen derecho a defender su libertad e identidad". [3.3.] Se trata de un principio que
no sólo un líder nacionalista sino cualquier demócrata debe esgrimir siempre como
bandera. [3.4.] Y desde este razonamiento, el presidente Pujol ha dado otro paso
clarificador al destacar que también los contextos lituano y catalán son distintos:
"España, en contraposición a la URSS, es una realidad sólida, que viene de muy lejos,
con una interrelación muy fuerte; es un país democrático, que va a más y que
funciona". [3.5.] Pujol, incluso, ha lanzado un guiño político al gobierno central al
apuntar que la nueva situación europea da más fuerza a sus planteamientos, pero "no
para cambiarlos, sino para mantenerlos e incluso, si es posible, para hacer alguna cosa
por el conjunto de España". [3.6.] Y ya que las cosas están claras, no dejemos que las
comparaciones estériles con Lituania dividan a la clase política catalana y acallemos
así la alarma injustificada que la polémica ha encendido en algunos medios políticos y
de opinión madrileños. "

Es possible que d'algun medi polític o mitjà d'opinió madrileny sorgissin acusacions

d'oportunisme 'contra Catalunya', però mai podrem comprovar fefaentment si les que puguem

localitzar eren les 'determinades acusacions' a què es refereix VAvuL O sigui, que el diari fa

una afirmació que és impossible de verificar.
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D'altra banda, però, les declaracions de Pujol responen almenys a un conjunt de determinades

declaracions i per les pistes que aporten tant l'editorial de La Vanguardia, com aquest mateix,

res indica que les acusacions d'oportunisme que respon Pujol haguessin estat fetes contra

Catalunya, sinó contra ell. I com que la coherència global mínima implica que l'editorial ha

d'estar parlant d'unes mateixes -o d'un mateix conjunt de- declaracions, és forçós inferir que

el diari entén que les acusacions contra Jordi Pujol són acusacions contra Catalunya i les

seves institucions. Coherentment amb el queja hem vist en l'anàlisi de l'editorial anterior.

A [I.5.] l'editorial diu que 'els catalans' ja consideraven insuficient el model autonòmic abans

de la independència dels Països Bàltics. L'editorialista no aporta cap prova fefaent d'una

afirmació tant rotunda. Diem rotunda perquè el subjecte és 'els catalans' que consisteix en una

sobregeneralització injustificada. Només aporta un element que donaria suport a l'afirmació

que acaba de fer i consisteix a afirmar que gairebé tots els sectors de la vida política catalana

s'han expressat en el mateix sentit, que torna a ser una sobregeneralització no compromesa. La

qual cosa torna a ser una generalització que deixa les mans lliures a l'editorialista per fer

afirmacions pretesament objectives, però no verificables sobre aquests sectors, davant la

impossibilitat de fer una comprovació fefaent de quins sectors de la vida política no estan

inclosos en aquest 'gairebé tots'.

D'[1.6.] s'infereix que els retrets d'oportunisme van ser fets contra el president de Catalunya.

¿Per què si no "va manifestar que [ell] no aprofitaria l'estela bàltica per modificar els seus

plantejaments", tal com diu el diari? Recordem tot [1.6.]:

[1.6.] I en tercer lloc, i com a desmentiment amb més contundencia dels retrets per
oportunisme, el president de la Generalitat va manifestar que no aprofitaria l'estela
bàltica per modificar els seus plantejament anteriors i va renovar en aquest sentit el
compromís en la construcció de la democràcia a Espanya, però incloent-hi també uns
punts mínims que considera irrenunciables per a Catalunya.

En la mateixa oració es marca un distanciament de la posició de Pujol en relació amb

l'independentisme en afirmar que va renovar el compromís amb la construcció de la

democràcia a Espanya.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] De tota manera, i no tan
sols en aquest cas, cal distingir
entre el vici de l'oportunisme i la
virtut del sentit de l'oportunitat.

[2.2.] Han fet bé les institucions
catalanes de desfer malentesos i
evitar recels respecte a una
utilització oportunista dels
últims esdeveniments.

[2.3.] Però defugir els
oportunismes no vol dir deixar
perdre les oportunitats.

[2.4.] I Catalunya, en aquest
sentit, no s'inventa res.

[2.5.] No s'afegeix a cap tren en
marxa, sinó que ha estat de
sempre dins del tren que ara es
posa en marxa.

[2.6.] Catalunya ha estat
avançada en la reivindicació
d'una articulació dels pobles
d'Europa en què fos possible la
defensa de les identitats
nacionals.

[2.7.] No ha necessitat, en aquest
sentit, cap contagi.

[2.8.] Per tant, no ha de tenir por
a una conjuntura internacional
on aquest reconeixement de les
identitats es presenta com un
valor emergent, quan Estats i
governs que s'hi havien
mantingut recelosos han
d'adaptar-se a una nova realitat i
a unes constatacions innegables.

Temes

Oportunitat no és
oportunisme.

ídem

La implicació

Pujol manté el que
sempre ha dit.

ídem

El context
internacional és
favorable a les tesis
defensades per
Catalunya (Pujol).

Implicacions

Pujol va estar oportú.

Pujol parla en nom de
les institucions
catalanes.

Pujol ha dit que no
demanava la
independència de
Catalunya.

Pujol ha dit que no
utilitzarà
oportunistament els
esdeveniments del
Bàltic.

Pujol té oportunitats
que no ha de deixar
passar.

Pujol és Catalunya.

Pujol no deixa perdre
les oportunitats.

Catalunya (Pujol)
defensa una Europa en
què es puguin defensar
les identitats nacionals.

Qui l'acusa de contagi
s'equivoca.

Pressuposicions

L'oportunisme és
un vici;
l'oportunitat, una
virtut.

Pujol ha desfet el
malentès

Pujol ha evitat
recels (pors) a una
utilització
oportunista dels
esdeveniments al
Bàltic.
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[2.9.] Els nacionalismes tantes
vegades donats per morts i
enterrats són presents en la nova
Europa i presents com una forma
positiva, democràtica,
transformadora i capaç
d'enfrontar-se amb els
totalitarismes.

Els nacionalismes
presents són positius,
democràtics,
transformadors i
capaços d'enfrontar-se
als totalitarismes.

La distinció que l'editorialista estableix a [2.I.] entre oportunisme i sentit de l'oportunitat ens

podria dur a una llarga disquisició que hauria de ser conclosa amb l'establiment d'un conveni

sobre què entenem per cadascun dels termes i les seves diferències. Per tant, no entrarem en

aquest laberint, però no obstant notarem que el diari qualifica de sentit de l'oportunitat -amb

connotació positiva- el que els crítics amb Pujol han qualificat d'oportunisme -amb

connotació negativa-, confirmant una vegada més la vigència del quadrat ideològic.

A [2.2.] el diari diu que qui ha desfet el malentès -entre sentit de l'oportunitat i l'oportunisme-

han estat les institucions catalanes, com que és evident que qui ho ha fet ha estat Jordi Pujol,

president de la Generalitat, és palmari que per al diari són termes equivalents.

[2.3.], [2.4.] i [2.5.] no afegeixen res substancial, tret que ara el subjecte que aprofita les

oportunitats, que no s'inventa res i manté el que sempre ha dit és 'Catalunya'. La qual cosa

ens permet establir una nova equivalència entre Catalunya i Pujol. Hi ha hagut un canvi

d'agent, que implica una correspondència identitària, segons la qual per a l'Avui Pujol és

Catalunya. I la mateixa correspondència continua a [2.6.]:

[2.6.] Catalunya ha estat avançada en la reivindicació d'una articulació dels pobles
d'Europa en què fos possible la defensa de les identitats nacionals.

I es manté a [2.7.], [2.8.]. El subjecte implícit és ara Catalunya, però no usat com a

equivalent de Jordi Pujol sinó com a entitat definida com a país o nació:

[2.7.] No ha necessitat, en aquest sentit, cap contagi. [2.8.] Per tant, no ha de tenir por
a una conjuntura internacional on aquest reconeixement de les identitats es presenta
com un valor emergent, quan Estats i governs que s'hi havien mantingut recelosos han
d'adaptar-se a una nova realitat i a unes constatacions innegables.

I com a elements descriptors d'aquesta nova realitat, l'editorialista aporta el següent:
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[2.9.] Els nacionalismes tantes vegades donats per morts i enterrats són presents en la
nova Europa i presents com una forma positiva, democràtica, transformadora i capaç
d'enfrontar-se amb els totalitarismes.

El contingut de [2.9.] és coherent amb el conjunt de l'editorial i dóna una visió "positiva" -ho

afirma explícitament- del nou context internacional. Si bé és cert que molts polítics havien

predit la fi dels nacionalismes i que, desmentint-los, la història els ha tornat a veure reemergir,

el que s'hi diu sobre ells és una generalització absolutament falsa. D'entre els nacionalismes

presents en la nova Europa, n'hi ha de tota mena inclosos els totalitaris i els racistes, que no

per ser-ho deixen de ser nacionalismes. Per a més dades, el setembre de 1991, quan s'escriu

aquest editorial ja havia esclatat la guerra a Croacia, amb atacs de l'exèrcit serbi a Vukovar,

Osijek, la Krajina i Dubrovnik (TAffiO i LECHADO, 1995: 215) i els nacionalismes serbi i croat

no oferien pas un espectacle tan constructiu.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3r paràgraf

[3.1.] Perquè tot això ja es deia,
amb veus i continguts diferents,
des de partits i òptiques
diferents, abans dels últims fets,
Catalunya es pot felicitar de
l'aparició d'un nou escenari
ideològic i polític sense por a ser
acusada d'oportunisme.

Temes

Diversos partits i
òptiques ja deien això
abans de la
independència dels
bàltics.

Que Catalunya es
feliciti del nou escenari
no és oportunisme.

Implicacions

Si diversos partits i
òptiques deien això, es
pot dir que Catalunya
ho deia.

Algú ha acusat
Catalunya
d'oportunisme pel fet
d'haver-se felicitat arran
del nou escenari.

Pressuposicions

La primera oració del paràgraf [3] és una absurditat en si mateixa. Afirma sense lloc a dubtes

que "tot això" en referència al text que precedeix ja es deia des de partits i òptiques diferents.

Simultàniament afirma que es deia no només amb veus diferents sinó amb continguts

diferents. Si es deia, doncs, amb continguts diferents com és possible queja es digués "tot

això"?

Hi ha una segona manera d'entendre el que es diu a [3.1.]. És podria entendre que amb

verbalitzacions diferents des de diferents partits i òptiques polítiques s'ha dit essencialment

"tot això". Queda així de relleu un segon problema que és comú a la primera interpretació que

hem fet de [3.I.], a saber: ¿què és "tot això"? ¿És només el que es diu a [2.9.], a [2.8.], atot
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[2], a on? I també un tercer problema: ¿a quins partits i veus es refereix? La relació anafórica

és indeterminada i permet seguir una argumentació gratuïta amb aparent impunitat.

Sobre el que es diu a [2.9.] ja hem vist que és altament discutible. El mateix sobre [2.8.]. I

sobre la resta de [2], el que hi diu reflecteix els punts de vista d'un corrent polític.

Sobre els partits i les òptiques, si no precisa, és una afirmació que no aporta res, perquè n'hi

ha prou que dos ho diguin per poder formar un plural indefinit.

Ambdós problemes mostren que la indefmició dels partits i les veus i la manca de referència

precisa del terme "tot això" permet a l'editorialista projectar la impressió d'acord generalitzat

sobre "tot" el que ell ha escrit i parlar en definitiva en nom de Catalunya.

Queda una segona part de [3.1.] que no pot passar desapercebuda. S'hi diu que Catalunya pot

felicitar-se pel nou escenari sense por a ser acusada d'oportunisme. En primer lloc, torna a

haver-hi una utilització confusa del terme general de Catalunya. Per una banda, haver afirmat

que des de diversos partits i òptiques s'havia dit "tot això" abans dels últims fets -

independència del Països Bàltics-, dóna cobertura aparent a la generalització "Catalunya",

però ja hem vist que és una generalització del tot injustificada. Per una altra banda, en dir que

Catalunya no ha de tenir por a ser acusada d'oportunisme, pressuposa que Catalunya ha estat

acusada d'oportunisme i remet així a l'acusació d'oportunisme formulada contra Jordi Pujol, i,

per tant, torna a utilitzar com a intercanviables els termes Pujol i Catalunya.

[3.2.] I té el dret i fins i tot
l'obligació -si és realment el
que vol- d'aprofitar el desglaç
d'aquesta insinuada primavera
dels pobles per repetir allò que ja
deia i repetir-ho amb més força.

Catalunya ha
d'aprofitar el nou
escenari per repetir el
que ja deia.
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[3.3.] En aquest sentit, la
resolució del Parlament de
Catalunya de fa un temps que
recordava la pervivència del dret
a l'autodeterminació s'ha vist
confirmada i reforçada pel nou
clima internacional, i ha
esdevingut amb perspectiva la
millor vacuna contra les
acusacions d'aprofitament
il·legítim i oportunista de l'efecte
bàltic.

Va ser oportú fa un
temps que el Parlament
fes una declaració
recordant el dret a
l'autodeterminació.

La resolució demostra
que les declaracions de
Pujol no són
oportunistes ni
il·legítimes.

Hi ha hagut
acusacions
d'aprofitament
il·legítim per la
comparació.

A [3.2.] i [3.3.] continua l'ús indiscriminat del subjecte sobregeneralitzat 'Catalunya' com és

palès. En particular a [3.3.], la referència a la resolució del Parlament de Catalunya mostra

que l'editorialista entén que l'esmentada resolució va vacunar Catalunya contra les acusacions

"d'aprofitament il·legítim i oportunista de l'efecte bàltic". L'abús en la identificació del

subjecte és palmari si es recorda que l'esmentada resolució de 1989 va ser presa per una

comissió -malgrat que certament actuava en nom del Parlament- no pel Parlament íntegre i

que va ser assumida per majoria, però no unanimitat, ja que el PSC no hi va estar d'acord1. La

resolució va ser per commemorar el desè aniversari de l'Estatut d'Autonomia i va tenir lloc ja

en el context de les reclamacions de sobirania dels Països Bàltics seguint una iniciativa

d'ERC.

[3.4.] Com recordava en aquesta
mateixa roda de premsa Jordi
Pujol, Catalunya té els mateixos
drets - i això inclouria
evidentment el de
l'autodeterminació- que
Lituània, però els exerceix d'una
altra manera, en funció de la
seva realitat i del seu context.

[3.5.] Precisament això és el que
vol dir autodeterminació:
escollir les pròpies vies, les
maneres pròpies de governar-se i
d'articular-se amb altres realitats.

Catalunya té els
mateixos drets que
Lituània.

Catalunya exerceix els
drets d'una altra
manera perquè la seva
realitat i el context són
diferents.

ídem

El diari està d'acord
amb el que diu Pujol.

A [3.4.] l'editorial completa la variació en els usos del terme Catalunya connotant-lo aquí com

a Catalunya-nació.

1 Per a més dades vegis els quadres dels perfils ideològics, el quadre conjunt de l'annex dels 160 editorials i si es
vol els textos íntegres dels editorials escrits en aquella ocasió (13.2.89) en els annexos.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4. 1.] La por al contagi bàltic
havia provocat recels i
nerviosismes.

[4.2.] La presa de posició clara
de les institucions catalanes
hauria d'haver-les vençut.

Temes

La implicació

Ja poden perdre les
pors.

Implicacions

Els acusadors tenien por
al contagi i estaven
nerviosos.

Les institucions
catalanes parlen per
boca de Pujol.

Pressuposicions

A [4.2.] es ratifica que el diari atorga a Pujol la representació de les institucions catalanes.

[4.3.] Si mes no per dir en veu
alta que es demana un debat
raonable i pragmàtic, serè i
civilitzat, però debat al cap i a la
fi.

[4.4.] Es a dir, contrast entre
posicions diverses.

[4.5.] L'autogovern de Catalunya
ha de sortir reforçat de tot aquest
període, perquè ja hauria d'haver
estat reforçat sense que al Bàltic
passés res, però el que ha passat
el reforça.

Pujol demana un debat
raonable, pragmàtic,
serè i civilitzat.

La implicació S'han d'aprofitar els
esdeveniments del
Bàltic per reforçar
l'autogovern.

La lectura atenta a [4.5.] mostra la implicació que hem efectuat malgrat l'entortolligament de

l'oració.

[4.6.] No hauria estat procedent
l'oportunisme d'inventar
reivindicacions noves a l'empara
del Bàltic.

[4.7.] Però tampoc no seria lògic
que l'existència d'un clima més
favorable, d'una conjuntura
internacional més comprensiva
amb els fets nacionals, no servís
de res, es deixés passar per por
de demanar massa fort el que de
fet ja es demanava d'abans.

[4.8.] Les institucions catalanes
ja han estat contundents en el
desmentiment de l'oportunisme.

La implicació

S'ha d'aprofitar la
conjuntura per
demanar més fort el
que ja es demanava
abans.

L'oportunisme ha estat
desmentit.

Hauria estat oportunista
inventar
reinvindicacions noves.
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[4.9.] Ara els cal demostrar el
sentit de l'oportunitat.

La implicació Pujol ha de demostrar
que ha estat oportú amb
els resultats: amb més
autogovern.

En síntesi, el quart paràgraf reprèn la identificació entre les institucions catalanes i Pujol i les

accepcions d'oportunisme i oportunitat que ha fet en iniciar l'editorial.
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8.6. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "El compromís dels bisbes catalans"

8.6.1. L'editorial

AVUI, dissabte, 7 de setembre de 1991

El compromís dels bisbes catalans

[i]
[1.1.] Cada any, el Full Dominical de les diòcesis de Solsona, Vic i Tarragona, als
voltants de l'Onze de Setembre, publica un editorial en relació amb la festa nacional de
Catalunya. [1.2.] I cada any provoca un cert enrenou, més pel fet de venir d'on ve que no
pas pel fet que digui res d'inoportú o fora de to.

[2]
[2.1.] Aquest any, potser els autors del text no havien previst, amb totes les seves
conseqüències, l'estat de crispació que s'està creant artificiosament fora de Catalunya,
neguitejats pel que suposen que podria ser el miratge aquí dels processos
d'independització d'alguns pobles europeus. [2.2.] Però el cert és que l'editorial dels tres
bisbats ha esdevingut un nou pretext tan gratuït com els altres per exacerbar els ànims
fora de Catalunya, en un joc de pressions i desqualificacions que, en qualsevol cas, no
aconsegueix els efectes que pretenen, sinó els contraris.

[3]
[3.1.] De fet, el text editorial del Full Dominical dels tres bisbats catalans -no pas
declaracions dels bisbes, ni document oficial, ni res de semblant- no fa cap declaració
política més enllà del que és legítim: recorda el dret a l'autodeterminació, d'altra banda
reconegut normalment pel mateix Parlament de Catalunya, mostra la seva preocupació
per la desorientació i la incertesa sobre el futur polític del nostre país, i suggereix que es
busquin solucions agosarades, sense conformismes porucs, que podrien ser una font de
conflictivitat i insatisfacció. [3.2.] Ni més, ni menys. [3.3.] I d'altra banda, s'inscriu en
una línia semblant expressada en la carta pastoral col·lectiva dels bisbes catalans Arrels
cristianes de Catalunya, feta pública ara fa cinc anys.

[4]
[4.1.] Així sembla que, afortunadament, ho han entès també tots els partits polítics
catalans, que han trobat legítim el text del Full Dominical i les seves reflexions. [4.2.]
Excepció feta del PP, el portaveu del qual ha preferit donar consells sobre la tasca
pastoral dels bisbes, seguint la mateixa línia presa en relació a la possibilitat d'una
Conferència Episcopal Catalana.

[5]
[5.1] En canvi, diversos mitjans de comunicació espanyols han aprofitat per posar més
llenya a un foc que ells han encès, i ells alimenten. [5.2.] Perquè, amb tots els respectes,
l'editorial d'un Full Dominical no és una declaració d'independència -segons feien creure
uns- ni és una mostra de nacionalcatolicisme pagès a la catalana -com suggerien uns
altres-, ni tampoc, com pretenia la ministra Rosa Conde, es tracta d'un manifest
fundacional d'un partit polític, que hauria de respondre a "vocació política tardana" dels
bisbes. [5.3.] Massa caricatures, massa sarcasme, massa irresponsabilitat.
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[6]
[6.1.] Tot al contrari d'aquesta hipòcrita sorpresa, i sense entrar en qüestions internes de
l'Església, és evident que l'editorial del Full Dominical s'inscriu perfectament en el vell
sentiment majoritari de la comunitat cristiana catalana, expressat fa poques setmanes pel
bisbe Antoni Deig de Solsona, de disposar d'una Conferència Episcopal pròpia, i que ha
rebut només adhesions afirmatives -per bé que prudents en relació a la seva possibilitat
immediata- dels altres bisbes del país. [6.2.] I, fins i tot, una significativa proposta del
bisbe de Perpinyà sobre la necessitat de tenir relacions estables amb els bisbes de la
Catalunya del sud.

[7]
[7.1.] No es pot dir que sorprengui la campanya organitzada contra els bisbes catalans, i
que s'inscriu en una de més general i de característiques semblants a d'altres que han
sovintejat els últims anys. [7.2.] Però, al marge del batibull que s'ha organitzat, cal
felicitar els autors de l'editorial del Full Dominical perquè, junt amb la conferència
pronunciada pel bisbe Deig a Prada de Conflent, significa la incorporació explícita de
l'Església institucional catalana al procés social i polític de reconstrucció nacional, en el
qual d'una manera silenciosa però continuada ja hi ha fet grans aportacions, sempre en la
línia de compromís social marcada pel Concili Vaticà II.
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8.6.2 Les macroproposicions semàntiques

El diari entén que:

1. El Full Dominical (de Solsona, Vic i Tarragona) que recorda el dret a

l'autodeterminació és utilitzat com a pretext per exacerbar els ànims fora de Catalunya.

Diversos media espanyols se n'han aprofitat per posar més llenya al foc de la

incomprensió des de fora de Catalunya. Un foc que ells mateixos han encès fent creure

que creix l'independentisme.

El diari dóna suport a la redacció del Full i en destaca la coherència amb altres documents

eclesials:

2. El Full està en el seu dret i és coherent amb el compromís social marcat pel Concili

Vaticà II

Tant el suport que el diari dóna al Full com la crítica que fa contra els media encaixen en una

concepció estratègica global que trobarem en la implicació del títol:

El diari està a favor del compromís dels bisbes catalans en la reconstrucció nacional de

Catalunya.

8.6.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

El compromís dels bisbes
catalans

Temes

La implicació

Implicacions

El diari està a favor del
compromís dels bisbes
catalans en la
reconstrucció nacional
de Catalunya.

Pressuposicions

Després de llegir l'editorial, el títol es traduïble per la implicació.

La paraula "compromís" està carregada de connotacions positives per als lectors d'un diari

com V Avui, especialment perquè va referida a un subjecte especificat amb el gentilici

"catalans".
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] Cada any, el Full
Dominical de les diócesis de
Solsona, Vic i Tarragona, ais
voltants de l'Onze de Setembre,
publica un editorial en relació
amb la festa nacional de
Catalunya.

[1.2.] I cada any provoca un cert
enrenou, més pel fet de venir
d'on ve que no pas pel fet que
digui res d'inoportú o fora de to.

Temes

ídem

El Full provoca
enrenou a causa del seu
origen.

El Full no diu res
d'inoportú ni fora de to.

Implicacions

L'enrenou és causat
perquè es tracta d'un
Full que en anteriors
ocasions ha fet
editorials que també
han creat polèmica per
nacionalistes.

Pressuposicions

La qüestió que planteja el diari és, per tant, un intent de minimitzar la transcendència del

contingut, fent caure la responsabilitat de l'escàndol en aquells que són susceptibles a

ofendre's per qualsevol manifestació que qüestioni la lectura més àmplia de la Constitució en

referència a l'autonomia. Es tracta, doncs, d'una transferència en la focalítzació de l'agent. La

raó, segons implica Y Avui no és, com deiaZa Vanguardia, que l'Església no hauria de ficar-se

en política, sinó que el Full actua en tant que català que qüestiona el marc estatutari.

El primer paràgraf no ofereix cap més dificultat. Assenyalem tan sols que a [I.2.] ja es mostra

el suport del diari al Full en considerar que no diu res d'inoportú.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2.1.] Aquest any, potser els
autors del text no havien previst,
amb totes les seves
conseqüències, l'estat de
crispació que s'està creant
artificiosament fora de
Catalunya, neguitejats pel que
suposen que podria ser el
miratge aquí dels processos
d'independització d'alguns
pobles europeus.

Temes

Les implicacions

Implicacions

La crispació està creada
pels que neguitegen.

Hi ha qui neguiteja
perquè s'imagina
erròniament que a
Catalunya creix
l'independentisme com
a reflex de l'assoliment
de la independència
d'alguns països
europeus.

Pressuposicions

Hi lia crispació
artificiosa.
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[2.2.] Però el cert és que
l'editorial dels tres bisbats ha
esdevingut un nou pretext tan
gratuït com els altres per
exacerbar els ànims fora de
Catalunya, en un joc de
pressions i desqualificacions
que, en qualsevol cal, no
aconsegueix els efectes que
pretenen, sinó els contraris.

L'editorial dels tres
bisbats és només un
pretext.

Els altres editorials
també van ser només
un pretext.

L'exacerbació dels •
ànims fora de
Catalunya aconsegueix
els efectes contraris als
pretesos.

Les pressions i
desqualificacions
fomenten
l'independentisme a
Catalunya.

Els que pressionen i
desqualifiquen no volen
que creixi
l'independentisme.

Hi ha qui utilitza
pretxtos gratuïts
contra Catalunya.

En relació amb [2.1.], hem posat a la columna de les pressuposicions l'afirmació segons la

qual hi ha crispació artificiosa fora de Catalunya, perquè entenem que és una variable que

s'hauria de discutir i verificar, encara que no ho fem, perquè en aquest cas abordem una

anàlisi de nivell 2 i no de nivell 3.

D'altra banda, com que l'editorialista afirma que es tracta d'un "estat de crispació que s'està

creant artificiosament' i el descriu com el 'neguit' pel que "suposen" -i així l'editorialista ho

nega- que podria ser el miratge dels processos d'independització, infereix que no existeix tal

miratge, sinó que els que neguitegen se l'imaginen.

En tot cas, el que es presenta com a motiu del neguit no és l'existència del miratge sinó els

creixement de l'independentisme, com corrobora la següent oració [2.2.] i hem inferit en la

implicació.

També es pressuposa l'existència d'algú que exacerba els ànims contra Catalunya, amb

pretextos artificials, a tall de presentació del que tot seguit vindrà.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3 . 1 .] De fet, el text editorial del
Full Dominical dels tres bisbats
catalans -no pas declaracions
dels bisbes, ni document oficial,
ni res de semblant- no fa cap
declaració política més enllà del
que és legítim: recorda el dret a
l'autodeterminació, d'altra banda
reconegut normalment pel
mateix Parlament de Catalunya,
mostra la seva preocupació per
la desorientació i la incertesa
sobre el futur polític del nostre
país, i suggereix que es busquin
solucions agosarades, sense
conformismes porucs, que
podrien ser una font de
conflictivitat i insatisfacció.

[3.2.] Ni més, ni menys.

[3.3.] I d'altra banda, s'inscriu en
una línia semblant expressada en
la carta pastoral col·lectiva dels
bisbes catalans Arrels cristianes
de Catalunya, feta pública ara fa
cinc anys.

Temes

El Full només fa una
declaració legítima:
recorda el dret
d'autodeterminació.

El dret
d'autodeterminació ha
estat reconegut pel
Parlament.

El Full es mostra
preocupat per la
desorientació i la
incertesa sobre el futur
de Catalunya.

El Full suggereix
solucions agosarades.

El Full manté que els
conformismes porucs
podrien ser font de
conflictes i
insatisfacció.

El Full no ve a dir res
més.

La pressuposició i la
implicació

Implicacions

El Full no té valor com
a document eclesial.

Encara que el Full no
l'hagin escrit el bisbes,
és coherent amb el que
els bisbes mantenen.

Pressuposicions

El Full és coherent
amb una carta
Pastoral dels bisbes
de fa cinc anys.

A [3.I.] i [3.2.] s'explica sense tergiversacions l'essencial del contingut del Full1 i se li'n treu

transcendència pel fet de tractar-se d'una publicació periòdica i no pas un document de

l'Església.

La pressuposició derivada de [3.3.] requeriria una verificació que no efectuarem i que no

afecta a les tesis centrals de l'editorial.

L'anàlisi de nivell 3 que hem efectuat de l'editorial que La Vanguardia dedica al mateix tema aporta elements
que ho corroboren.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4.1.] Així sembla que,
afortunadament, ho han entès
també tots els partits polítics
catalans, que han trobat legítim
el text del Full Dominical i les
seves reflexions.

[4.2.] Excepció feta del PP, el
portaveu del qual ha preferit
donar consells sobre la tasca
pastoral dels bisbes, seguint la
mateixa línia presa en relació a
la possibilitat d'una Conferència
Episcopal Catalana.

Temes

Fins aquí estem d'acord
amb tots els partits
catalans, tret del PP.

El PP ja va posar
inconvenients per a la
creació d'un
Conferència Episcopal
Catalana.

Implicacions

Hi hauria d'haver una
Conferència Episcopal
Catalana.

Pressuposicions

Tampoc el quart paràgraf ofereix problemes dignes de menció.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [5]

5è paràgraf

[5.1] En canvi, diversos mitjans
de comunicació espanyols han
aprofitat per posar més llenya a
un foc que ells han encès, i ells
alimenten.

[5.2.] Perquè, amb tots els
respectes, l'editorial d'un Full
Dominical no és una declaració
d'independència -segons feien
creure uns- ni és una mostra de
nacionalcatolicisme pagès a la
catalana -com suggerien uns
altres-, ni tampoc, com pretenia
la ministra Rosa Conde, es tracta
d'un manifest fundacional d'un
partit polític, que hauria de
respondre a "vocació política
tardana" dels bisbes.

[5.3.] Massa caricatures, massa
sarcasme, massa
irresponsabilitat.

Temes

Diversos media
espanyols han aprofitat
el Full per augmentar
la crispació fora de
Catalunya.

L'editorial del Full no
és un declaració
d'independència.

No és una mostra de
nacionalcatolicisme
pagès.

Ni respon a la vocació
política tardana dels
bisbes.

La implicació

Implicacions

La crispació ha estat
encesa per media
espanyols.

Aquest media alimenten
la crispació, el neguit
per un suposat augment
de l'independentisme.

Hi ha hagut diverses
deformacions
irresponsables i
caricatures impròpies
del Full, inclosa la de la
ministra del govern
central Rosa Conde.

Pressuposicions
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A falta d'una especificació diferent, el que el diari descriu com el foc que alimenten diversos

media no pot ser altre que la crispació abans esmentada i aquesta ha estat descrita com a

neguit per l'augment de l'independentisme, tal com hem inferit.

Tret de verificacions que no abordarem, les implicacions i els temes del cinquè paràgraf

tampoc ofereixen altres complicacions.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [6]

6è paràgraf

[6.1.] Tot al contrari d'aquesta
hipòcrita sorpresa, i sense entrar
en qüestions internes de
l'Església, és evident que
l'editorial del Full Dominical
s'inscriu perfectament en el vell
sentiment majoritari de la
comunitat cristiana catalana,
expressat fa poques setmanes pel
bisbe Antoni Deig de Solsona,
de disposar d'una Conferència
Episcopal pròpia, i que ha rebut
només adhesions afirmatives -
per bé que prudents en relació a
la seva possibilitat immediata-
dels altres bisbes del país.

[6.2.] I, fins i tot, una
significativa proposta del bisbe
de Perpinyà sobre la necessitat
de tenir relacions estables amb
els bisbes de la Catalunya del
sud.

Temes

El Full és coherent
amb el vell sentiment
majoritari de la
comunitat cristiana
catalana.

La comunitat cristiana
catalana desitja una
conferencia episcopal
catalana.

La comunitat cristiana
catalana (del Principat)
desitja que hi hagi
relacions estables entre
amb els bisbes de la
Catalunya Nord.

Implicacions Pressuposicions

La sorpresa per
l'editorial del Full
és hipòcrita.

Es possible que la sorpresa pel contingut del Full sigui hipòcrita, però la càrrega contra el Full

no es basa en la sorpresa que podia haver provocat -si és que n'hi ha hagut- sinó en el

contingut com reflecteix l'editorial paral·lel de La Vanguardia.
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [7]

7è paràgraf

[7. 1.] No es pot dir que
sorprengui la campanya
organitzada contra els bisbes
catalans, i que s'inscriu en una
de més general i de
característiques semblants a
d'altres que han sovintejat els
últims anys.

[7.2.] Però, al marge del batibull
que s'ha organitzat, cal felicitar
els autors de l'editorial del Full
Dominical perquè, junt amb la
conferència pronunciada pel
bisbe Deig a Prada de Conflent,
significa la incorporació
explícita de l'Església
institucional catalana al procés
social i polític de reconstrucció
nacional, en el qual d'una
manera silenciosa però
continuada ja hi ha fet grans
aportacions, sempre en la línia
de compromís social marcada
pel Concili Vaticà II.

Temes

Les implicacions

L'Església institucional
fa bé d'incorporar-se a
la reconstrucció
nacional de Catalunya.

Això no és nou, perquè
l'Església ja hi ha fet
aportacions en la línia
del compromís social
del Concili Vaticà II.

Implicacions

No ens sorprèn la
campanya contra els
bisbes catalans.

La campanya contra els
bisbes catalans forma
part d'una campanya
general existent i és
semblant a d'altres
recents.

Pressuposicions

Existeix una
campanya general.

Hi ha un procés
social i polític de
reconstrucció
nacional.

[7.1.] pressuposa que existeix una campanya més general que aporta el marc per a la

campanya contra els bisbes catalans [suposem que vol dir "contra aquests tres bisbes" i no

contra tots els bisbes catalans]. No obstant, no defineix quina és aquesta campanya més

general. Per suposat, no parla d'una campanya contra els bisbes, catalans o no. ¿És una

campanya contra els catalans? ¿És una campanya contra Catalunya? ¿Contra

l'autodeterminació? ¿Contra el nacionalisme català? ¿Contra tots els subjectes esmentats?

L'única pista està en les crítiques recents contra Jordi Pujol per haver comparat Catalunya

amb Lituània, un tema que ha estat discutit extensament en anàlisis precedents, al qual, per

força, s'ha de referir l'editorialista de l'Avui i encaixa amb les descripcions que aporta.

No obstant, en no ser més precís l'editorialista es queda amb les mans lliures per encabir en la

campanya general -descrita com a campanya contra Catalunya en l'editorial anterior- altres

atacs o crítiques que li convinguin.
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A [7.2.], a part de mostrar per què la vocació política dels bisbes no és "tardana", dóna el

fonament global de l'editorial: la satisfacció per la participació de l'Església a la reconstrucció

social, político-nacional de Catalunya.

Hem volgut deixar a la columna de pressuposicions una proposició que manté que existeix un

procés de reconstrucció nacional per mostrar que és així com el diari, a diferència d'altres

diaris i actors polítics, entén el procés en marxa.
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8.7. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "La celebració d'una victòria"

8.7.1. L'editorial

AVUI, divendres, 22 de maig de 1992

La celebració d'una victòria

[i]
[1.1.] No hem de descobrir ara la capacitat excepcional que té de sempre el Barca de
mobilitzar els ciutadans entorn dels seus èxits esportius. [1.2.] Hi ha precedents suficients
per no considerar una sorpresa l'esclat d'eufòria col·lectiva que va acompanyar, en la nit de
dimecres i al llarg de tot el dia d'ahir, la consecució de la Copa d'Europa per part de l'equip
blau-grana, per primera vegada en la història i després de les derrotes en les finals de Berna
i Sevilla, que havien teixit una certa llegenda d'inassolibilitat entorn d'aquest trofeu. [1.3.]
Però, potser per aquesta llegenda, potser per la importància objectiva de la Copa, aquesta
vegada la celebració popular ha tingut un ressò especial, des de la festa espontània de les
persones que van sortir al carrer sense cap mena de convocatòria immediatament després
del partit fins als actes organitzats amb motiu de l'arribada dels campions.

[2]
[2.1.] En una època que es pot qualificar d'apàtica pel que fa a les grans mobilitzacions
col·lectives, un fenomen capaç d'aconseguir el ressò popular i espontani que té el Barca ha
de ser mirat amb interès i respecte. [2.2.] Poques coses -potser cap- tenen en aquests
moments aquesta capacitat de mobilització i de generació d'adhesions actives, que
signifiquen una participació directa dels ciutadans. [2.3.] Alguns poden quedar sorpresos
pel fet que els esdeveniments que provoquin aquest efecte siguin de naturalesa esportiva, o
fins i tot menystenir-los precisament per això. [2.4.] Seria un error. [2.5.] En primer lloc,
perquè l'esport ha demostrat globalment la importància simbòlica i emotiva que té en la
nostra societat. [2.6.] Però és que, a més, quan es parla del Barca no es pot oblidar mai que
la seva significació supera el marc estrictament esportiu, i que precisament per això és el
que és i aplega tantes voluntats. [2.7.] El barcelonisme té moltes vies d'accés i moltes
intensitats en la seva diguem-ne militància. [2.8.] Hi ha qui hi accedeix estrictament pel
futbol, per la passió esportiva, hi ha qui hi accedeix per la via del catalanisme, hi ha qui el
sent un símbol de catalanitat. [2.9.] Així en el barcelonisme hi convergeixen des dels tifosi
informadíssims que se saben les alienacions de tota la vida fins a qui no sap distingir un
fora de joc però sap perfectament què és del Barca, qui va cada setmana al camp, qui
escolta de lluny per la ràdio i que es limita a preguntar amb interès què ha fet el Barca.
[2.10.] Són moltes vies d'accés, moltes intensitats, però que comparteixen unes certes
regles del joc, que saben per exemple que és procedent anar a animar el Barca amb
banderes catalanes o acabar una final de la Copa d'Europa cridant Visca el Barca i visca
Catalunya. [2.11.] Tots, des dels socis als més llunyans simpatitzants, des dels que hi són
per la via del futbol als que hi són per la via del país, gent de tota mena, ideologia, condició
i procedència, troben junts un motiu de celebració quan guanya el Barca i hi afegeixen les
seves mateixes ganes de celebrar, la seva voluntat festiva. [2.12.] Per això els carrers no
tan sols de Barcelona sinó de totes les poblacions de Catalunya es van omplir de gent blau-
grana la nit de dimecres.
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[3]
[3.1.] En tot cas, aquesta celebració obre un període d'un gran interès pel que fa al futur del
Barca, afegit a l'anunci de Josep Lluís Núflez de no presentar-se a la reelecció. [3.2.] Nunez
ha aconseguit, i cal reconèixer-ho, un palmarès brillantíssim en la seva gestió. [3.3.] I s'hi
ha afegit una altra virtut: una capacitat crei[x]ent d'adaptar-se a les necessitats i la
idiosincràsia del Barca, evitant primerenques sortides de to, callant més i recollint millor
l'esperit del club. [3.4.] En comptes de fer el Barca a la seva mida, ha anat adaptant-se a la
forma del Barca. [3.5.] La seva successió és una qüestió d'un gran interès, però, d'altra
banda, la victòria europea del Barca, que encara té opcions a la Lliga espanyola, afegida a
altres fets, com per exemple l'extraordinària temporada del Joventut de Badalona en
bàsquet, que va guanyar ahir amb brillantor la Lliga espanyola i que ha aconseguit el
subcampionat d'Europa, donen una mesura optimista del potencial de l'esport català i creen
l'ambient esportiu necessari per a envoltar els Jocs de Barcelona, dels quals aquesta
celebració són un pròleg immillorable.
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8.7.1. Les macroestructures semàntiques

La tesi central de l'editorial expressa en aquest cas també la coherència global del text:

La celebració massiva a moltes ciutats de Catalunya de la victòria del Barca a la Copa

d'Europa respon a una afició que combina tant els que hi són pel que el Barca té de

símbol de Catalunya, com els que només hi són per la passió esportiva i ambdues

coses amb diverses intensitats.

Hi ha tanmateix una tesi menor relativa a la presidència del Barca a la qual hi dedica un

fragment significatiu, malgrat que no acaba de prendre una posició diàfana a favor o en contra

del president del moment, Josep Lluís Núñez. En qualsevol cas, en la valoració de la

presidència de Núñez, l'editorialista posar de relleu la seva concepció de fons sobre el Barca:

Núñez no va fer el Barca a la seva mida, sinó que va fer bé adaptant-s'hi. És molt

important que el seu successor s'adapti també a les necessitats i la idiosincràsia del

Barca.

8.7.2. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

La celebració d'una victòria

Temes

Hi ha hagut la
celebració de la
victòria del Barca.

Implicacions Pressuposicions

El títol ofereix tant sols l'afirmació que hi ha hagut la celebració de la victòria del Barca, però

no hi ha cap element significatiu digne de rellevància.

Temes, implicacions 5 pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] No hem de descobrir ara la
capacitat excepcional que té de
sempre el Barca de mobilitzar
els ciutadans entorn dels seus
èxits esportius.

Temes

La pressuposició

Implicacions Pressuposicions

La capacitat de
mobilització del
Barca ha estat
sempre
excepcional.
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[1.2.] Hi ha precedents suficients
per no considerar una sorpresa
l'esclat d'eufòria col·lectiva que
va acompanyar, en la nit de
dimecres i al llarg de tot el dia
d'ahir, la consecució de la Copa
d'Europa per part de l'equip
blau-grana, per primera vegada
en la història i després de les
derrotes en les finals de Berna i
Sevilla, que havien teixit una
certa llegenda d'inassolibilitat
entorn d'aquest trofeu.

[1.3.] Però, potser per aquesta
llegenda, potser per la
importància objectiva de la
Copa, aquesta vegada la
celebració popular ha tingut un
ressò especial, des de la festa
espontània de les persones que
van sortir al carrer sense cap
mena de convocatòria
immediatament després del
partit fins als actes organitzats
amb motiu de l'arribada dels
campions.

L'eufòria no sorprèn.

Era la primera Copa
d'Europa del Barca.

/ les pressuposicions

La celebració popular
lia tingut ressò especial
tant en
- espontaneïtat
com en els
- actes organitzats.

El Barca ha superat una
certa llegenda de
fracassos.

Hi havia una
llegenda
d'inassolibilitat
entorn el Barca i la
Copa d'Europa.

Ahir va haver-hi un
esclat d'eufòria
ciutadana per la
consecució de la
Copa.

Hi va haver
persones que van
sortir sense cap
ménade
convocatòria
(espontàniament).

Les proposicions que hem situat en la columna de les pressuposicions només hi són en la

mesura que els fets que denoten requeririen una comprovació, que no obstant, ara no

discutirem en aquesta anàlisi de nivell 2. Assenyalem tant sols que les quatre proposicions

comporten una valoració positiva del Barca.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2. 1.] En una època que es pot
qualificar d'apàtica pel que fa a
les grans mobilitzacions
col·lectives, un fenomen capaç
d'aconseguir el ressò popular i
espontani que té el Barca ha de
ser mirat amb interès i respecte.

Temes

La implicació

Implicacions

La gran mobilització
del Barca mereix interès
i respecte.

Pressuposicions

L'època és apàtica.
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[2.2.] Poques coses -potser cap-
tenen en aquests moments
aquesta capacitat de mobilització
i de generació d'adhesions
actives, que signifiquen una
participació directa dels
ciutadans.

El Barca té una gran
capacitat de
mobilització.

El Barca té capacitat de
generar adhesions
actives.

Les adhesions del
Barca signifiquen
participació ciutadana
directa.

La successió de tòpics conformen les bases dels valors que segons el quadrat ideològic de

V Avui cal atorgar als símbols identitaris, corn ho és en aquest cas el Barca.

Les argumentacions [2.1.] i [2.2.] lloen el Barca i preparen l'explicació de les seves capacitats.

[2.3.] Alguns poden quedar
sorpresos pel fet que els
esdeveniments que provoquin
aquest efecte siguin de
naturalesa esportiva, o fins i tot
menystenir-los precisament per
això.

[2.4.] Seria un error.

[2.5.] En primer lloc, perquè
l'esport ha demostrat globalment
la importància simbòlica i
emotiva que té en la nostra
societat.

[2.6.] Però és que, a més, quan
es parla del Barca no es pot
oblidar mai que la seva
significació supera el marc
estrictament esportiu, i que
precisament per això és el que és
i aplega tantes voluntats.

[2.7.] El barcelonisme té moltes
vies d'accés i moltes intensitats
en la seva diguem-ne militància.

[2.8.] Hi lia qui lú accedeix
estrictament pel futbol, per la
passió esportiva, hi ha qui hi
accedeix per la via del
catalanisme, hi ha qui el sent un
símbol de catalanitat.

Les implicacions

L'esport té
importància:
- simbòlica
- emotiva.

Les implicacions

ídem

Hi ha les vies:

- passió esportiva
- catalanisme: sent
Barca com a símbol de
catalanitat

No hauria de sorprendre
que fets esportius
provoqiún aquest
efecte.

No s'ha de menystenir
l'efecte perquè es tracti
d'origen esportiu.

La significació del
Barca és extraesportiva.

La significació
extraesportiva fa que
aplegui tantes persones
conscientment.

Ser barcelonista podria
equiparar-se a una
militància.
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[2.9.] Així en el barcelonisme hi
convergeixen des dels tifosi
informadíssims que se saben les
alienacions de tota la vida fins a
qui no sap distingir un fora de
joc però sap perfectament que és
del Barca, qui va cada setmana
al camp, qui escolta de lluny per
la ràdio i que es limita a
preguntar amb interès què ha fet
el Barca.

[2.10.] Són moltes vies d'accés,
moltes intensitats, però que
comparteixen unes certes regles
del joc, que saben per exemple
que és procedent anar a animar
el Barca amb banderes catalanes
o acabar una final de la Copa
d'Europa cridant Visca el Barca i
visca Catalunya.

[2.11.] Tots, des dels socis als
més llunyans simpatitzants, des
dels que hi són per la via del
futbol als que hi són per la via
del país, gent de tota mena,
ideologia, condició i
procedència, troben junts un
motiu de celebració quan guanya
el Barca i hi afegeixen les seves
mateixes ganes de celebrar, la
seva voluntat festiva.

[2. 12.] Per això els carrers no tan
sols de Barcelona sinó de totes
les poblacions de Catalunya es
van omplir de gent blau-grana la
nit de dimecres.

Tant els d'unes vies
com els d'unes altres i
d'unes o altres
intensitats saben que és
procedent:

-portar banderes
catalanes,

- cridar Visca el Barca
i visca Catalunya.

Tots els barcelonistes
s'afegeixen a la
celebració.

La implicació

Tots els barcelonistes
saben que el Barca
representa Catalunya.

La festa no és només de
Barcelona sinó de tot
Catalunya.

Entre els
barcelonistes hi ha
tota mena de:

- ideologia
- condició social
- procedència
territorial.

Des de [2.3.] a [2.12.] es desenvolupa la clara concepció que l'editorialista té del paper social,

polític i ideològic (inclòs l'identitari) del Barca. Reforça també el paper de Barcelona com a

capital de Catalunya, d'una fornia indirecta, en tant que el Barca és més que el símbol d'una

ciutat, és el de la capital de Catalunya, i, doncs, de Catalunya sencera.

666



Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3.1.] En tot cas, aquesta
celebració obre un període d'un
gran interès pel que fa al futur
del Barca, afegit a l'anunci de
Josep Lluís Núnez de no
presentar-se a la reelecció.

[3.2.] Núnez ha aconseguit, i cal
reconèixer-ho, un palmarès
brillantíssim en la seva gestió.

[3.3.] I s'hi ha afegit una altra
virtut: una capacitat crei[x]ent
d'adaptar-se a les necessitats i la
idiosincràsia del Barca, evitant
primerenques sortides de to,
callant més i recollint millor
l'esperit del club.

[3.4.] En comptes de fer el Barca
a la seva mida, ha anat adaptant-
se a la forma del Barca.

[3.5.] La seva successió és una
qüestió d'un gran interès, però,
d'altra banda, la victòria europea
del Barca, que encara té opcions
a la Lliga espanyola, afegida a
altres fets, com per exemple
l'extraordinària temporada del
Joventut de Badalona en
bàsquet, que va guanyar ahir
amb brillantor la Lliga espanyola
i que ha aconseguit el
subcampionat d'Europa, donen
una mesura optimista del
potencial de l'esport català i
creen l'ambient esportiu
necessari per a envoltar els Jocs
de Barcelona, dels quals aquesta
celebració són un pròleg
immillorable.

Temes

S'obre un nou període
i

Núnez anuncia que no
es presenta a la
reelecció.

Núnez ha obtingut
grans èxits.

Núflez s'ha adaptat a
l'esperit del Barca.

Les implicacions

La victòria del Barca,
els possibles èxits
immediats i l'èxit del
Joventut mostren el
potencial de l'esport
català.

Les victòries
esmentades són el
millor pròleg per als
Jocs [Olímpics] de
Barcelona.

Implicacions

Es molt important veure
qui succeirà Núnez.

El successor ha de
respectar les necessitats
i la idiosincràsia del
Barca.

Pressuposicions

El Barca té una
idiosincràsia i un
esperit.

Els punts sobre els que l'editorialista construeix la lloança al president sortint de Barca -que

va acabar presentant-se i guanyant-, són les condicions implicades que ha de reunir el

candidat a succeir-lo: el respecte a les necessitats i la idiosincràsia del Barca, que és una

forma sintètica d'agrupar el seu rol social, ideològic i polític.
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Aquest editorial tracta, per tant, de reafermar el valor simbòlic del Barca, un valor que segons

el diari ha d'anar acompanyat de formes discretes per part dels dirigents, ja que no

representen un equip de futbol, sinó un símbol d'identitat nacional.
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8.8. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "Parlar no és pactar"

8.8.1. L'editorial

AVUI, divendres, 25 de juny de 1993

Parlar no és pactar

[i]
[1.1.] La segona conversa entre Felipe González i Jordi Pujol sembla haver situat en un
terreny raonable el que fins ara es presentava com un procés una mica desconcertant.
[1.2.] Felipe González, des del moment que ha d'enfrontar-se a la idea de formar un
govern des de la minoria, llança una oferta de coalició als nacionalistes catalans i bascos,
després d'un tempteig molt tímid a Izquierda Unida. [1.3.] Passar de la majoria absoluta a
la inseguretat que dóna la minoria va portar González a començar la casa per la teulada, a
presentar una proposta que a simple vista sembla una mica atabalada. [1.4.] El govern de
coalició sembla l'última estació d'un llarg procés negociador que es pot aturar abans a
moltes altres estacions, que comporten l'existència d'acords, però no tan profunds. [1.5.]
Semblaria natural que si dues forces polítiques es plantegen la col·laboració comencessin
explorant els acords i els desacords programàtics i a partir d'aquí establir quin és el sostre
de la col·laboració, quina és la fórmula més convenient i més viable.

[2]
[2.1.] Felipe González va començar el procés pel final, per la proposta màxima, i no va
ser segurament una estratègia ingènua: intentava pressionar els nacionalistes catalans i
bascos amb una disjuntiva amb trampa. [2.2.] Si oferint-los el que en termes polítics
convencionals és el màxim, entrar al govern, deien que no, apareixerien davant de
l'opinió pública i davant del seu propi electorat com a forces polítiques irresponsables,
sense sentit d'Estat, poc disposades a col·laborar en la governabilitat de l'Estat. [2.3.] Per
tant, si volien aparèixer com a formacions responsables havien de dir que sí a una petició
feta a la mida de les necessitats de González.

[3]
[3.1.] Però aquest plantejament té dos defectes essencials. [3.2.] El primer, que per a uns
partits nacionalistes entrar en el govern no és el màxim que se'ls pot oferir, no és la
prioritat bàsica. [3.3.] En tot cas, pot ser un instrument per aconseguir aquesta prioritat,
que és el màxim acompliment possible dels seus programes, inclosa la seva visió de la
qüestió nacional. [3.4.] I el segon defecte del plantejament és la seva voluntat visible de
posar el carro per davant dels bous, de posar la conseqüència d'una negociació per davant
de la mateixa negociació.

[4]
[4.1.] En la nova conversa González-Pujol sembla que s'ha tornat al que seria l'ordre
natural d'un procés negociador: començar per veure quins són els punts d'acord o de
desacord, i en paral·lel anar explorant les fórmules concretes de col·laboració a
l'estabilitat i la governabilitat per part dels nacionalistes. [4.2.] CiU i PNB no tenen cap
obligació d'entrar al govern. [4.3.] Tenen l'obligació, davant els seus electors, d'intentar
portar a terme la part més important possible del seu programa. [4.4.] I tenen l'obligació
que han volgut assumir de contribuir a la governabilitat i l'estabilitat. [4.5.] La conjunció
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d'aquestes dues obligacions pot portar, al final i després de moltes negociacions, a un
govern de coalició o pot no portar-hi. [4.6.] No hi ha una única via d'exercir la
responsabilitat. [4.7.] Per tant, trencar aquest ordre errat, crear comissions per parlar de
programes, és vèncer la disjuntiva perversa segons la qual entrar en el govern és ser
solidaris i responsables i no entrar-hi és ser aïllacionistes i irresponsables. [4.8.] Però, al
mateix temps, la voluntat d'arribar a un acord s'ha de demostrar per les dues bandes i des
del començament. [4.9.] I en aquest sentit, és obvi que no hi ha possibilitat d'avançar en
cap mena d'acord, ni el màxim ni el mínim, si no es produeixen alguns gestos de mínima
sensibilitat autonomista, entre ells el de la resolució satisfactòria del finançament
autonòmic.

[5]
[5.1.] Sobretot la segona reunió Gonzalez-Pujol ens ha recordat una cosa fonamental.
[5.2.] Que cal ser molt generosos i oberts a l'hora de parlar i de dialogar, i molt prudents i
escrupulosos a l'hora de pactar. [5.3.] Parlar no és pactar, i per poder arribar a acords, de
la naturalesa i l'abast que sigui, cal haver-ne parlat molt. [5.4.] Estem en la fase de diàleg,
que es fa amb paraules i es fa també amb gestos polítics. [5.5.] Quan el diàleg estigui
madur poden arribar els pactes. [5.6.] En tot cas, pot arribar algun pacte, que no ha de ser
necessàriament la difícil i arriscada coalició.
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8.8.2. Les macroestructures semàntiques

La tesi central de l'editorial es pot expressar amb la següent proposició:

Si hi ha acord s'ha de basar en el programa, però abans d'arribar a qualsevol acord amb

CiU, Gonzalez s'ha de comprometre a resoldre el finançament autonòmic

L'argumentació de l'editorial gira al voltant d'una creença sobre l'estratègia de Felipe

González:

González va posar una trampa oferint als nacionalistes bascos i catalans entrar al

govern sense discutir abans de programes. Si els nacionalistes no acceptaven podrien

aparèixer com a irresponsables, sense sentit d'Estat.

8.8.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

Parlar no és pactar

Temes

La implicació

Implicacions

Pujol i González han de
parlar; encara està per
veure si poden pactar

Pressuposicions

El títol consisteix en una afirmació que sota el coneixement del text de l'editorial permet

inferir-ne el significat.

Temes, implicacions i pressuposicions ai paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1.] La segona conversa entre
Felipe González i Jordi Pujol
sembla haver situat en un terreny
raonable el que fins ara es
presentava com un procés una
mica desconcertant.

Temes

Sembla que les
converses Gonzalez-
Pujol entren en un
terreny raonable

Implicacions Pressuposicions
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[1.2.] Felipe González, des del
moment que ha d'enfrontar-se a
la idea de formar un govern des
de la minoria, llança una oferta
de coalició als nacionalistes
catalans i bascos, després d'un
tempteig molt tímid a Izquierda
Unida.

[1.3.] Passar de la majoria
absoluta a la inseguretat que
dóna la minoria va portar
González a començar la casa per
la teulada, a presentar una
proposta que a simple vista
sembla una mica atabalada.

[1.4.] El govern de coalició
sembla l'última estació d'un llarg
procés negociador que es pot
aturar abans a moltes altres
estacions, que comporten
l'existència d'acords, però no tan
profunds.

[1.5.] Semblaria natural que si
dues forces polítiques es
plantegen la col·laboració
comencessin explorant els
acords i els desacords
programàtics i a partir d'aquí
establir quin és el sostre de la
col·laboració, quina és la
fórmula més convenient i més
viable.

González no té majoria
i lia de formar govern.

González va temptejar
IU.

González fa una oferta
als nacionalistes
catalans i bascos

La proposta de
González sembla
atabalada

Les implicacions

González s'equivoca en
l'ordre de fer les coses.

González està insegur.

El govern de coalició, la
proposta de González,
podria ser un punt
d'arribada, no de sortida
tal com González
planteja.

Hi ha possibilitat
d'acords sense arribar al
govern de coalició.

Primer haurien de veure
quins acords i desacords
tenen i després veure
quina fórmula de
col·laboració poden
establir.

A [1.1.] hem volgut remarcar la prudència amb què l'editorialista presenta la qüestió amb el

"sembla que", encara que sigui en aquest cas purament formal.

González fa una oferta a CiU i PNB, que són partits nacionalistes certament, però no

representen a tots els nacionalistes catalans ni bascos com ja hem explicat diversos capítols

enrere i, per tant, és una falta de rigor afirmar que González ha fet una oferta "als"

nacionalistes catalans i bascos. Ho remarquem per no passar per alt que V Avui comet aquest

abús de llenguatge com es pot veure a [1.2.].
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Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

4t paràgraf

[4. 1.] En la nova conversa
Gonzalez-Pujol sembla que s'ha
tornat al que séria l'ordre natural
d'un procés negociador:
començar per veure quins són
els punts d'acord o de desacord, i
en paral·lel anar explorant les
fórmules concretes de
col·laboració a l'estabilitat i la
governabilitat per part dels
nacionalistes.

[4.2.] CiU i PNB no tenen cap
obligació d'entrar al govern.

[4.3.] Tenen l'obligació, davant
els seus electors, d'intentar
portar a terme la part més
important possible del seu
programa..

[4.4.] I tenen l'obligació que lian
volgut assumir de contribuir a la
governabilitat i l'estabilitat.

[4.5.] La conjunció d'aquestes
dues obligacions pot portar, al
final i després de moltes
negociacions, a un govern de
coalició o pot no portar-hi.

[4.6.] No hi ha una única via
d'exercir la responsabilitat.

Temes

L'ordre natural
comença per veure
acords i desacords i en
paral·lel explorar
fornies de col·laboració

ídem

ídem

ídem

El govern de coalició
és una eventualitat.

Les implicacions

Implicacions

L'ordre natural no
necessàriament
comporta primer acords
i desacords, i després
formes de col·laboració
sinó simultaneïtat de
negociació en els dos
terrenys.

CiU i PNB poden trobar
altres formes de
col·laborar en
l'estabilitat
governamental.

Podien no haver
assumit l'obligació de
contribuir a la
governabilitat i
l'estabilitat.

El govern de coalició
seria una forma
responsable
políticament.

També hi altres vies
responsables.

Pressuposicions
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[4.7.] Per tant, trencar aquest
ordre errat, crear comissions per
parlar de programes, és vèncer la
disjuntiva perversa segons la
qual entrar en el govern és ser
solidaris i responsables i no
entrar-hi és ser aïllacionistes i
irresponsables.

[4.8.] Però, al mateix temps, la
voluntat d'arribar a un acord s'ha
de demostrar per les dues bandes
i des del començament.

[4.9.] I en aquest sentit, és obvi
que no hi ha possibilitat
d'avançar en cap mena d'acord,
ni el màxim ni el minim, si no es
produeixen alguns gestos de
mínima sensibilitat autonomista,
entre ells el de la resolució
satisfactòria del finançament
autonòmic.

Crear comissions per
parlar de programes és
vèncer la disjuntiva
perversa.

ídem

Les implicacions

González ha proposat
una disjuntiva perversa.

És una disjuntiva
perversa plantejar que
entrar en el govern és
solidari i responsable i
no entrar-hi és ser
aïllacionista i
irresponsable.

González ha de
demostrar que té
voluntat d'acord.

González ha de resoldre
el finançament
autonòmic.

Resoldre el finançament
forma part del mínim
de sensibilitat
autonomista.

La disjuntiva en
qüestió és perversa.

A [4.1.] es manté que l'ordre natural d'un procés negociador comporta dos processos

simultanis, estudiar els acords i desacords i, paral·lelament, explorar fórmules concretes de

col·laboració. L'editorialista nega així que l'ordre natural consisteixi en un progrés lineal en el

qual primer va una cosa i després, l'altra. Tal com hem inferit en la columna de la implicació

corresponent a [4.1.]. Per tant, el que l'editorialista diu a [4.1.] es contradiu amb l'ús que ha fet

en el paràgraf anterior de la metàfora del carro i els bous, que implica una progressió lineal.

Des de [4.2.] a [4.8.] la determinació dels temes i les inferències és diàfana. Queda clar així

mateix que la presentació de CiU i PNB és positiva i la de González, negativa -responsable

d'una "disjuntiva perversa"-.

A [4.8.] l'editorialista demana gestos de les dues bandes per fer possible un acord, però

després a [4.9.] només introdueix una condició mínima a González, la qual cosa permet inferir

que entén que l'establiment de converses ja és un gest per part de Pujol. A [4.9.] introdueix

quines són les condicions mínimes per arribar a un acord: la resolució del finançament
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autonomie, una qüestió que, encara que no ho esmenti explícitament, és clar que posa en mans

de González.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [5]

5è paràgraf

[5. 1.] Sobretot la segona reunió
Gonzalez-Pujol ens ha recordat
una cosa fonamental.

[5.2.] Que cal ser molt generosos
i oberts a l'hora de parlar i de
dialogar, i molt prudents i
escrupulosos a l'hora de pactar.

[5.3.] Parlar no és pactar, i per
poder arribar a acords, de la
naturalesa i l'abast que sigui, cal
haver-ne parlat molt.

[5.4.] Estem en la fase de diàleg,
que es fa amb paraules i es fa
també amb gestos polítics.

[5.5.] Quan el diàleg estigui
madur poden arribar els pactes.

[5.6.] En tot cas, pot arribar
algun pacte, que no ha de ser
necessàriament la difícil i
arriscada coalició.

Temes

La implicació

La implicació

ídem

La implicació i la
pressuposició

Implicacions

Cal donar-se temps i ser
prudents per veure on es
pot arribar.

Cal fer propostes
generoses si es vol
pactar.

Hi ha d'haver gestos
polítics per part de
González.

Perquè sigui un bon
pacte no cal que acabi
en coalició.

Pressuposicions

El diàleg no està
madur.

La coalició és
arriscada i difícil.

El cinquè paràgraf també és diàfan, tret de l'oració [5.4.] que demana gestos polítics als

participants en el diàleg, però com que només els ha demanat a González, és clar que és una

reiteració d'aquesta petició en la fase final i tancadora de l'editorial.

El diari deixa clara quina és la seva posició, que és coincident amb la de CiU, tal com el

decalatge històric ens permet constatar. \JAvui diu que la coalició és arriscada i difícil, perquè

González no fa gestos polítics generosos. Per això, V Avui construeix tota l'argumentació per

defensar que no s'és ni insolidari ni irresponsable, com altres diaris han manifestat, per no

acceptar el pacte. La conjuntura, en tot cas, ha exigit anar més a poc a poc. I això és el que

finalment va decidir CiU. Per tant, hi ha una comprovada coincidència de criteris ideològics

en aquest cas entre el diari i CiU, o Jordi Pujol.
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8.9. Anàlisi de nivell 2 de l'editorial: "La ratificació d'un pacte"

8.9.1. L'editorial

AVUI, dissabte, 24 de desembre de 1994

La ratificació d'un pacte

[i]
[1.1.] La reforma política que va possibilitar el retorn a la democràcia va comptar amb
l'aportació de diversos segments ideològics que van arribar a uns punts mínims de
consens sobre els quals aixecar l'edifici constitucional. [1.2.] Per al catalanisme polític
era essencial el reconeixement plurinacional de l'Estat -i així consta a la Constitució- i
també, la possibilitat de dotar-se dels mecanismes jurídics necessaris per retornar al català
el lloc que li corresponia com a llengua pròpia del país. [I.3.] Per això, tan bon punt es va
constituir el primer Parlament democràtic, va ser discutida, i aprovada per unanimitat,
una llei de normalització lingüística que, en el terreny educatiu, proposava com a objectiu
que els nens i nenes de Catalunya quan acabessin la seva escolarització bàsica es
trobessin en condicions d'usar indistintament - és a dir, llegir i escriure- les dues llengües
oficials del país.

[2]
[2.1.] Aquest objectiu de la llei de normalització lingüística és el que havia estat
impugnat, primer, davant del Tribunal Suprem; finalment, davant del Tribunal
Constitucional. [2.2.] El fet que, després de tantes setmanes de suspens, la màxima
instància judicial de l'Estat hagi dictat una sentència absolutament favorable a la llei ha de
considerar-se com una ratificació del pacte polític implícit que va fer possible, en el seu
moment, la reforma política. [2.3.] En efecte, el catalanisme polític pot continuar tenint
una acomodació dins de l'actual organització jurídica de l'Estat perquè li és permès de
desenvolupar allò que considera un objectiu irrenunciable: el foment de l'ús social del
català.

[3]
[3.1.] La sentència subratlla dos punts especialment importants. [3.2.] D'una banda, que el
català, tal com es reconeix en l'Estatut d'Autonomia, és la llengua pròpia de Catalunya.
[3.3.] D'una altra, i a un nivell més concret, que no és possible, a Catalunya, rebre
únicament ensenyament en castellà. [3.4.] Pot dir-se, doncs, ben legítimament que la
sentència avala la política lingüística seguida fins ara per la Generalitat, que, a la vegada
-cal recordar-ho-, és fruit del consens de tots els partits polítics representants al
Parlament de Catalunya.

[4]
[4.1.] El contingut dels dos vots particulars que acompanyen la sentència il·lustra sobre la
gravetat dels perills evitats. [4.2.] En efecte, el reconeixement de la possibilitat de rebre
ensenyament només en castellà implicaria l'existència de dues xarxes d'escoles públiques
i, per tant, comportaria una divisió social inadmissible. [4.3.] Cal recular fins a
l'aprovació de la LO APA per trobar, de la reforma política ençà, un altre moment en què
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les exigències del catalanisme polític haguessin estat posades tant en qüestió. [4.4.]
Afortunadament, tant en un cas com en un altre, el Tribunal Constitucional ha tornat a
posar les coses al seu lloc. [4.5.] Ha fracassat l'intent de dividir lingüísticament els
ciutadans de Catalunya.
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8.9.2. Les macroproposicions semàntiques

La centralitat de l'objectiu de recuperació del català en l'ideari nacionalista que professa V Avui

es plasma en la tesi central de l'editorial:

En declarar constitucional la Llei de Normalització lingüística del 83, el Tribunal

Constitucional ratifica el pacte que va fer possible la reforma política.

La sentència del Tribunal Constitucional va fallar a favor de la Llei de Normalització i, per

tant, en contra d'un recurs que inicialment havia partit de l'advocat Esteban Gómez Rovira

davant del Suprem i que aquest havia derivat al Constitucional. El diari entén que:

Ha fracassat l'intent de dividir lingüísticament els ciutadans de Catalunya

Amb aquesta proposició que reflecteix la coherència global hi és implícita l'adjudicació de la

intenció de dividir lingüísticament els ciutadans de Catalunya als promotors de la impugnació.

8.9.3. Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

La ratificació d'un pacte

Temes

La implicació

Implicacions

La sentència favorable a
la Llei de Normalització
Lingüística ratifica el
pacte constitucional.

Pressuposicions

Com a pràcticament tots els titulars d'editorials, el tema només pot ser implicat després d'una

primera lectura de tot l'editorial. És el tema del titular i en aquest cas també el tema resum-

nucli de l'editorial. Veurem com és habitual amb una lectura atenta i minuciosa de l'editorial

si el tema del titular i de l'editorial es ratifica o no després de l'extracció de contingut implícit

que farem a continuació.
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Ir paràgraf

[1 . 1.] La reforma política que va
possibilitar el retorn a la
democràcia va comptar amb
l'aportació de diversos segments
ideològics que van arribar a uns
punts mínims de consens sobre
els quals aixecar l'edifici
constitucional.

[1.2.] Per al catalanisme polític
era essencial el reconeixement
plurinacional de l'Estat - i així
consta a la Constitució- i també,
la possibilitat de dotar-se dels
mecanismes jurídics necessaris
per retornar al català el lloc que
li corresponia com a llengua
pròpia del país.

[1.3.] Per això, tan bon punt es
va constituir el primer Parlament
democràtic, va ser discutida , i
aprovada per unanimitat, una llei
de normalització lingüística que,
en el terreny educatiu, proposava
com a objectiu que els nens i
nenes de Catalunya quan
acabessin la seva escolarització
bàsica es trobessin en condicions
d'usar indistintament - és a dir,
llegir i escriure- les dues
llengües oficials del país.

Temes

La reforma política es
va basar en el pacte
constitucional sobre la
base d'uns mínims.

Els mínims pel
catalanisme polític
eren:
- reconeixement
plurinacional de l'Estat

- dotar-se de lleis per
recuperar l'ús del
català.

La Llei de
Normalització
Lingüística és la
realització d'una de les
condicions del pacte
constitucional.

La Llei té com a
objectiu la
competència
lingüística dels
escolars en català i
castellà.

Implicacions

- al català per ser
llengua pròpia de
Catalunya l·l correspon
el lloc on era i del qual
va ser desplaçada
["retornar"].

Pressuposicions

Hi havia diversos
segments polítics.

El catalanisme
polític era un dels
segments que van
participar en el
pacte.

La Constitució
reconeix la
plurinacionalitat de
l'Estat.

El català és llengua
pròpia de
Catalunya.

A [I.2.] l'editorialista explicita dues condicions que entén que eren essencials perquè el

catalanisme polític acceptés el consens de la reforma. El reconeixement plurinacional de

l'Estat i la capacitat de dotar-se de mecanismes jurídics per recuperar el català. No explicita,

però, qui ha de dotar-se d'aquests mecanismes. Hi ha aparentment dues possibilitats,

Catalunya -la nació presumptament reconeguda- o el catalanisme polític. De seguida es pot

descartar 'el catalanisme polític1 perquè qui aprova els mecanismes jurídics és el Parlament de

Catalunya i per tant dota Catalunya com a entitat política dels esmentats mecanismes. De la

mateixa manera, de qui es reclama el reconeixement com a nació és de Catalunya, no del

catalanisme polític.
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Com que l'editorialista entén que la sentència del TC ratifica el pacte, implica que la primera

de les condicions -el reconeixement plurinacional de l'Estat- està fet i consta a la Constitució.

Per tant, entén que el que diu l'article 2 de la Constitució -l'únic que hi fa referència- reconeix

el caràcter plurinacional. Vegem que diu l'article 2:

"Article 2.
La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola,

pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret de les
nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles".

L'article 2, fora d'altres consideracions, reconeix una nació -l'espanyola- i que existeixen

"nacionalitats", entre les quals implícitament i innegablement, hi ha Catalunya. Seria absurd

no adonar-se que no és el mateix "nació" que "nacionalitat", entre altres coses pels drets que

aquest mateix article atorga a una i altra entitat. També és evident que dir 'nacionalitat' no

equival a dir 'regió', però de la mateixa manera 'nació' no equival a dir 'nacionalitat' si els drets

que se li atorguen no són equivalents. ¿Quina és, si no, la raó per considerar 'essencial el

reconeixement plurinacional' més enllà de la simple redenominació de Catalunya, Galícia o

Euskadi?

Passem al segon punt. A [I.2.] l'editorialista pressuposa que el català és 'llengua pròpia de

Catalunya'. De fet, implica dir 7a llengua pròpia' com fa més avall a [3.2.].

~L'Avui fa referència a la importància que suposava per al país el restabliment complet del

català, en tant que llengua pròpia de Catalunya, i es refereix a la Llei de Normalització

Lingüística com a marc d'aquesta denominació. Cal dir, però, que l'Estatut d'Autonomia de

Catalunya ja feia una triple distinció, el català és la llengua pròpia de Catalunya (art. 3.1,

EAC), el català i el castellà són llengües oficials (art. 3.2. EAC) i l'aranès serà objecte

d'ensenyament i d'especial respecte i protecció (art. 3.4. EAC). Aquesta precisió no és gens

banal, en tant que distingeix la regulació jurídica diferenciada de la propietat, que és situada

jurídicament per sobre de l'oficialitat i de la modalitat. El Tribunal Constitucional només fa,

doncs, que aplicar la llei -la Constitució i l'Estatut- és a dir "ratificar un pacte", el que va

donar lloc a l'aprovació d'aquests marcs legals.
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Així, doncs, la presentació de la querella d'inconstitucional, suposadament, no podia

prosperar, ja que l'article 3 de la Constitució, fruit d'un pacte implícit -diu V Avui-, atorga a

les autonomies la capacitat de modular la noció d'oficialitat i de propietat, cosa que té

conseqüències jurídiques fonamentals.

En aquest cas, el Tribunal Constitucional ha derivat efectes jurídics de l'atribució de llengua

pròpia, sense excloure el castellà, perquè té rang jurídic d'oficialitat.

A [I.3.] queda clar que el mecanisme jurídic per a la recuperació del català és la Llei de

Normalització Lingüística del 83.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [2]

2n paràgraf

[2. 1.] Aquest objectiu de la llei
de normalització lingüística és el
que havia estat impugnat,
primer, davant del Tribunal
Suprem; finalment, davant del
Tribunal Constitucional.

Temes

ídem

Implicacions Pressuposicions

ídem

Recordem quin era l'objectiu de la llei:

[1.3.] (...) una llei de normalització lingüística que, en el terreny educatiu, proposava
com a objectiu que els nens i nenes de Catalunya quan acabessin la seva escolarització
bàsica es trobessin en condicions d'usar indistintament - és a dir, llegir i escriure- les
dues llengües oficials del país.

I efectivament, entre els articles que havien estat impugnáis (14.2,14.4, el 15 i el 20), l'article
14.4 diu1:

"Tots els infants de Catalunya, qualsevol que sigui llur llengua habitual a l'hora
d'iniciar l'ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament el català i el
castellà al final dels estudis bàsics".

1 Vegi's al BOE, número 19. Suplemento, del 23 de gener de 1995, pàg. 24-60, l'epígraf 1790, titulat: "Pleno.
Sentencia 337/1994. Cuestión de Inconstitucionalidad 710/1994. En relación con determinados preceptos de la
Ley 7/1983, de 18 de abril, sobre Normalización Lingüística, del Parlamento de Cataluña. Votos particulares" .
El gabinet tècnic del Tribunal Constitucional va elaborar un extracte de la sentencia que va reproduir íntegre
l'Avui i que afegim al final de l'Annex II que conté els editorials.
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Recordem que l'Avui ha subratllat a [1.3.] la unanimitat amb què va ser aprovada la Llei de

Normalització Lingüística per remarcar ara el terme "impugnació" i treure-li legitimitat.

[2.2.] El fet que, després de
tantes setmanes de suspens, la
màxima instància judicial de
l'Estat hagi dictat una sentència
absolutament favorable a la Llei
ha de considerar-se com una
ratificació del pacte polític
implícit que va fer possible, en
el seu moment, la reforma
política.

[2.3.] En efecte, el catalanisme
polític pot continuar tenint una
acomodació dins de l'actual
organització jurídica de l'Estat
perquè li és permès de
desenvolupar allò que considera
un objectiu irrenunciable: el
foment de l'ús social del català.

La sentència és
absolutament favorable
a la Llei.

La sentència ratifica el
pacte de la reforma
política.

Les implicacions
Si la sentència hagués
estat en contra de la
Llei, es posaria en
qüestió l'Estat de les
autonomies.

El foment de l'ús del
català és irrenunciable.

Catalunya troba
acomodació dins l'Estat
de les autonomies.

[El diari usa com a
sinònims Catalunya i el
catalanisme polític.]

La sentència ratifica la llei i la llei era un desenvolupament del pacte de la reforma, però hi

podia haver altres desenvolupaments, que seguissin en la línia de la sentència del 1986 que

establia llengües de primera i de segona. Per tant, dir que la sentència -amb la qual el diari hi

està d'acord perquè ratifica la Llei de Normalit/ació- ratifica el pacte, maximitza l'encert del

pacte i mitiga el desencert que deixava la porta oberta a altres lectures de la legislació sorgida

del pacte -la Constitució- tal com hem vist en els altres capítols dedicats als editorials sobre

les sentències de 1986 i 1994.

[2.2.] comença amb un connector temporal que redunda en "suspens", per donar èmfasi a la

situació d'espera incerta de la resolució del Tribunal Constitucional: "després de tantes

setmanes de suspens". El diari sosté la hipòtesi de crisi que hauria suposat una resolució

contrària a la Constitució i a la Llei. És una referència al món probable, però no impossible,
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altrament no hauria creat setmanes de suspens. Si com diu a [2.2.] el català era "irrenunciable"

per al catalanisme polític, una sentència contrària hauria pogut suposar, segons s'implica,

tornar a l'època preconstitucional, perquè una interpretació negativa del concepte de llengua

pròpia remouria el pacte implícit. Aquest pacte a què es refereix V Avui a l'anterior paràgraf, va

considerar la normalització de la llengua catalana com una de les premisses irrenunciables per

al catalanisme polític.

El catalanisme polític -sigui entès com a sinònim de nacionalisme o només del corrent

moderat en què l'hegemonia correspon a CiU- no és una entitat política com perquè es facin

una consideració sobre la seva acomodació en l'organització jurídica de l'Estat -és a dir,

l'Estat de les autonomies-. Certament, l'Estat es podria dotar de mesures que discriminessin

aquest o un altre corrent polític i en aquesta mesura seria criticable des del moment que es

presenta com a Estat democràtic, però això és substancialment diferent del que s'implica a

[2.3.].

La mena de consideració que es fa a l'editorial -l'acomodació jurídica en l'Estat- només

admet una entitat política que no pot ser altra que Catalunya, per tant, l'editorialista està

identificant 'Catalunya' amb 'el catalanisme polític'.

Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [3]

3 r paràgraf

[3.1.] La sentència subratlla dos
punts especialment importants.

[3.2.] D'una banda, que el català,
tal com es reconeix en l'Estatut
d'Autonomia, és la llengua
pròpia de Catalunya.

Temes

La sentència reconeix
el català com a 'la
llengua pròpia de
Catalunya'.

Cosa que fa l'Estatut.

Implicacions Pressuposicions
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[3.3.] D'una altra, i a un nivell
més concret, que no és possible,
a Catalunya, rebre únicament
ensenyament en castellà.

[3.4.] Pot dir-se, doncs, ben
legítimament que la sentència
avala la política lingüística
seguida fins ara per la
Generalitat, que, a la vegada -
cal recordar-ho-, és fruit del
consens de tots els partits
polítics representants al
Parlament de Catalunya.

La sentència subratlla
que a Catalunya no és •
possible rebre
únicament
ensenyament en
castellà.

Les implicacions

El Tribunal
Constitucional subratlla
que el castellà no pot
ser l'única llengua
vehicular de
l'ensenyament.

L'impulsor del recurs
pretenia que hi hagués
la possibilitat
d'escolarització amb
només el castellà com
llengua vehicular.

El Tribunal
Constiticional avala la
política lingüista de la
Generalitat.
(La immersió és la
política de la
Generalitat]
El Tribunal
Constitucional avala la
immersió.
La immersió és fruit del
consens.

De [3.3.] a [3.4.] hi ha una inferència no justificada en l'editorial. A [3.3.] és diu que la

sentència estableix que "no és possible a Catalunya, rebre únicament ensenyament en

castellà", i a [3.4.] es presenta com corol·lari del que s'acaba de dir -mitjançant l'expressió

"pot dir-se, doncs, ben legítimament que..."- que la sentència avala la política lingüística de la

Generalitat, afirmació que fa bona tota la política lingüística en el camp de l'ensenyament -

que és el que ens ocupa-. Palès com és que una de les característiques essencials de la política

lingüística és la immersió és clar que la inferència de [3.3.] a [3.4.] és abusiva.

S'ha de dir d'altra banda, però que la sentència certament avala la immersió. En la crítica a

inferir un aval a la 'immersió' partint només de la impossibilitat legal de rebre ensenyament

només en castellà -cabrien possibilitats diferents de la 'immersió'-, tant sols hem volgut

demostrar la manca de lògica del raonament.
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Temes, implicacions i pressiiposicSons al paràgraf [4]

4t paràgraf

[4. 1.] El contingut dels dos vots
particulars que acompanyen la
sentència il·lustra sobre la
gravetat dels perills evitats.

[4.2.] En efecte, el
reconeixement de la possibilitat
de rebre ensenyament només en
castellà implicaria l'existència de
dues xarxes d'escoles públiques
i, per tant, comportaria una
divisió social inadmissible.

[4.3.] Cal recular fins a
l'aprovació de la LOAPA per
trobar, de la reforma política
ençà, un altre moment en què les
exigències del catalanisme
polític haguessin estat posades
tant en qüestió.

[4.4.] Afortunadament, tant en
un cas com en un altre, el
Tribunal Constitucional ha
tornat a posar les coses al seu
lloc.

[4.5.] Ha fracassat l'intent de
dividir lingüísticament els
ciutadans de Catalunya.

Temes

Si es pogués
escolaritzar només en
castellà, hi hauria dues
xarxes escolars.

S'ha evitat un greu
crisi.

Tant la LOAPA com el
recurs contra la Llei de
Normalització van
treure les coses del
camí marcat per la
reforma.

ídem

Implicacions

L'existència de dues
xarxes d'escoles
públiques en funció de
la llengua comportaria
un perill greu de divisió
social.

La LOAPA va posar en
qüestió el pacte de la
reforma.

La crisi que s'ha evitat
hauria estat tan forta
com la provocada per la
LOAPA.

El recurrent tenia la
intenció de dividir
lingüísticament els
ciutadans de Catalunya.

Pressuposicions

La divisió social en
funció de la llengua
és inadmissible.

La LOAPA va
posar en qüestió les
exigències del
catalanisme polític.

Efectivament, com es diu a [4.1.] els vots particulars discrepants de la majoria del TC es

pronuncien per la possibilitat de rebre l'ensenyament exclusivament en castellà:

"En el vot particular del senyor Díaz Eimil s'expressa que la seva discrepància amb la
sentència és àmplia inclou diversos dels temes, però considera suficient limitar-la a
l'enjudiciament constitucional que mereix la política d'immersió lingüística en la
mesura que declara el català llengua vehicular de l'ensenyament, i exposa que en la
seva opinió tots els ciutadans catalans i residents a Catalunya tenen dret a triar el
castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament per a ells o per als seus fills i que és
inconstitucional que s'imposi el català com a llengua docent d'ús obligat tant si és de
manera exclusiva com si és en concurrència amb el castellà, si es fa de manera que
impedeixi l'exercici d'aquell dret de llibertat". (Extracte de la sentència elaborat pel
gabinet tècnic del Tribunal Constitucional, Aviri, 24.12.94).
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"En el seu vot particular, el senyor Gabaldón López entén que, tant respecte a l'article
14 com al 20, la decisió s'hauria d'haver formulat de manera que la interpretació que
porta a terme la sentència s'expressés en la resolució, perquè només ella pogués
considerar-se d'acord amb la Constitució i no una altra de diferent ni un
desenvolupament al marge de la sentència del qual no es desprengui el reconeixement
del dret a rebre l'ensenyament en castellà". (Ibíd.)

Pel que fa a [4.2.], és clar que no només s'afirma que dues xarxes escolars comportaria un

perill de divisió social, sinó que també es presenta aquesta divisió social com a inadmissible.

És evident que no parla d'una divisió social qualsevol en funció de la llengua, sinó de la

divisió derivada de l'existència de dues xarxes escolars. Una, en què l'escolarització seria

només en castellà i l'altra que seria en castellà i català.

No hi ha res a afegir sobre [4.3.] i [4.4.]

Sobre [4.5.] sí podem afegir que tornem a trobar l'adjudicació d'una intenció a un agent, el que

ha presentat el recurs contra la llei de normalització. Ja hem discutit més amunt aquest

mecanisme.

Aquest editorial posa de relleu diverses característiques del quadrat ideològic del diari.

Primerament, que l'Avui és un obert defensor de la llengua catalana. No és bilingüista, no fa

cap discurs a favor del bilingüisme, prefereix no fer referències al castellà i defensar

plenament el català. U Avui defensa que el català és "la llengua pròpia de Catalunya". Recorda

que aquesta denominació, que ja està aprovada a l'Estatut, té conseqüències jurídiques

favorables a la instauració de l'idioma. Hi apel·la com una forma legítima de defensar que no

hi haurà un conflicte lingüístic obert a Catalunya mentre no prosperin querelles que

qüestionarien els pactes, fins i tot preconstitucionals. Recorda que en el pacte sobre l'Estat de

les Autonomies, i concretament sobre la llengua, hi havia com a element irrenunciable, que

les autonomies tindrien el privilegi de legislar sobre les llengües de les comunitats, la qual

cosa ha donat com a resultat una determinada política lingüística, la del govern de CiU, sobre

la qual, el diari es mostra favorable.
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8.10. Anàlisi de nivell 3 de l'editorial: "El 'apartheid' lingüístic del PP"

8.10.1. L'editorial

El 'apartheid' lingüístic del PP

[i]
[1.1] La proposta del PP català de substituir l'actual llei de normalització lingüística per
una llei de normalitat multilingue implica la consagració de Vapartheid lingüístic, és a
dir, de la separació dels escolars d'una mateixa classe en funció de la seva llengua
materna. [1.2] En efecte, la proposta contempla que els escolars compresos entre els tres
i els set anys puguin escollir el català o el castellà com a llengua vehicular. [1.3] Ala
pràctica, aquesta possibilitat d'opció significa la institució d'aules separades, ja que
l'experiència pedagògica demostra que, en una mateixa classe, resulta impossible que
s'imparteixi, simultàniament, l'aprenentatge del català i l'aprenentatge del castellà. [1.4]
Cal tenir en compte que dels tres als set anys és l'edat clau per aprendre a llegir i a
escriure. [1.5] En aquest sentit, és oportú recordar que la possibilitat d'ensenyar, dins
una mateixa classe, català i castellà de forma simultània va ser desestimada ja fa anys
després que la posada en pràctica d'aquest principi se saldés amb uns resultats
pedagògics més que precaris. [1.6] La barreja de llengües dins d'una mateixa aula en
una edat tan crucial resultava contraproduent per a les dues llengües.

[2]
[2.1] Per tant, la proposta del PP només pot estar moguda o per una ignorància radical
sobre els problemes de l'aprenentatge de llengües a l'ensenyament primari o per un
cinisme que no s'atura davant de les possibles conseqüències socials d'allò que
propugna. [2.2] Perquè la possibilitat de crear una doble línia d'aules en funció de la
llengua dels escolars repugna qualsevol esperit democràtic i va en contra de la realitat
social i lingüística del país, caracteritzat per la seva capacitat de mestissatge i per la seva
voluntat d'integració. [2.3] És clar que, a continuació, el PP indica, en el seu programa,
que els escolars de 7 a 12 anys canviarien de llengua. [2.4] Però aquesta continua sent
una proposta impresentable des del punt de vista pedagògic i que no estalvia la divisió
sinó que, en tot cas, la consuma.

[3]
[3.1.] Però potser tots aquests són arguments massa subtils, massa sofisticats. [3.2]
Perquè el PP no ha fet cap proposta lingüística o cultural seriosa, pensada i meditada,
consultada amb experts i debatuda, sinó una proposta política amb dos objectius molt
clars. [3.3] D'una banda, enganyar els sectors socials que puguin sentir alguna mena de
suspicàcia envers l'aplicació concreta que a l'escola s'ha fet de la llei de normalització
lingüística; enganyar-los fent veure que es presenta una proposta alternativa que, en
realitat, no és en absolut viable. [3.4] I d'altra banda, difícilment aquesta proposta pot no
ser vista com un triomf de les tesis lerrouxistes de Vidal-Quadras enfront del tan
esbombat catalanisme moderat de Trias de Bes.
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[4]
[4.1] El PP català ha presentat una proposta enverinada que no ve a solucionar cap
problema lingüístic sinó a dividir la societat catalana, a trencar-la en dos. [4.2]
Exactament el contrari del que ha estat, en aquests darrers cinquanta anys, un dels
objectius principals de totes les forces polítiques, culturals i socials de Catalunya amb
un mínim sentit de la responsabilitat.
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8.10.2. Estructura i estratègies discursives

El tema central de l'editorial és:

la proposta de llei del Partit Popular (PP) de normalitat multilingue dividiria la

societat catalana perquè és segregacionista'

i la proposició que dóna coherència global a l'argumentació és sintèticament la següent:

"el PP vol dividir la societat catalana enganyant-ne una part'.

Abans d'avançar en l'anàlisi detallada dels paràgrafs, val la pena notar que la proposició que

dóna coherència global i que trobarem a [3.3.] i [4.I.] és un judici d'intencions. És a dir, es

tracta d'una asseveració sobre la voluntat d'un actor, de la qual cosa és extremadament difícil

tenir proves rotundes. Per posar un exemple, que un acte tingui determinades conseqüències

no prova per a res que l'actor tingués la voluntat d'arribar a aquelles conseqüències. Hi

tornarem més endavant.

Temes, implicacions i pressuposicions

Títol

El 'apartheid1 lingüístic del PP

Temes

La implicació

Implicacions

El que proposa el PP és
un 'apartheid' lingüístic.

Pressuposicions

Encara que no hi hagi cap verb, resulta senzill deduir el significat pragmàtic del títol.

També, abans d'entrar en el cos de l'editorial, val la pena notar la càrrega negativa del terme

'apartheid' -literalment la política racial segregacionista aplicada a l'Àfrica del Sud- amb què

s'associa la proposta de política lingüística del PP. Ara bé, qui ja feia servir el terme apartheid

va ser Vidal-Quadras per descriure la política lingüística de la Generalitat a les escoles, en una

ponència1 presentada el 28 d'abril de 1995 a l'hotel Majestic durant una reunió-debat

convocada per la Fundació Concòrdia que ell presidia (VOLTAS 1996, 207).

1 Va ser publicada mesos més tard sota el títol "Multilingüismo y política. El caso catalán" (VOLTAS 1996, 207).
691



Temes, implicacions i pressuposicions al paràgraf [1]

Ir paràgraf

[1.1] La proposta del PP català
de substituir l'actual llei de
normalització lingüística per una
llei de normalitat multilingue
implica la consagració de
V apartheid lingüístic, és a dir, de
la separació dels escolars d'una
mateixa classe en funció de la
seva llengua materna.

[1.2] En efecte, la proposta
contempla que els escolars
compresos entre els tres i els set
anys puguin escollir el català o
el castellà com a llengua
vehicular.

[1.3] A la pràctica, aquesta
possibilitat d'opció significa la
institució d'aules separades, ja
que l'experiència pedagògica
demostra que, en una mateixa
classe, resulta impossible que
s'imparteixi, simultàniament,
l'aprenentatge del català i
l'aprenentatge del castellà.

[1.4] Cal tenir en compte que
dels tres als set anys és l'edat
clau per aprendre a llegir i a
escriure.

[1.5] En aquest sentit, és oportú
recordar que la possibilitat
d'ensenyar, dins una mateixa
classe, català i castellà de forma
simultània va ser desestimada ja
fa anys després que la posada en
pràctica d'aquest principi se
saldés amb uns resultats
pedagògics més que precaris.

[1.6] La barreja de llengües dins
d'una mateixa aula en una edat
tan crucial resultava
contraproduent per a les dues
llengües.

Temes

El PP proposa una llei
multilingue.

La proposta del PP
separa els escolars
d'una mateixa classe en
funció de la llengua
materna.

La implicació

La tria està entre el
castellà i el català.

La implicació

ídem

ídem

ídem

Implicacions

La proposta del PP és
segregacionista.

La proposta del PP
'consagra' la segregació.

Com a conseqüència de
la proposta del que diu
el PP, s'hauria
d'impartir
simultàniament català i
castellà.

Cap de les dues
llengües sortia
afavorida.

Pressuposicions

El PP fa una
proposta de llei
multilingue.

És una proposta del
PP.

Estructura i estratègies discursives a [1]
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