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INTRODUCCIÓ

A través dels missatges d’un relat es transmet una 
visió particular de la realitat la qual s’insereix i pren 
sentit donat el marc mental de l’emissor. Aquest marc 
mental està determinat per unes idees, les quals 
s’estenen a través del discurs. És per això que el 
discurs polític és conflictiu en tant que hi ha una “pugna 
per la presència de determinats significats sobre valors 
i solucions als problemes en joc” (Canel, J.M. 2008). 

HIPÒTESI

Ens preguntem com 
Òmnium Cultural ha construït 
un relat que descriu 
l’independentisme com a 
Dret a decidir a través d’un 
conjunt de símbols i valors 
que legitimen una possible 
Catalunya independent. 

        FEM P  NYA
 pel DRET     DECIDIR 
 El discurs polític d’Òmnium Cultural

A
Treball de Fi de Grau sota la direcció del prof.
Xavier Fähndrich.

ANÀLISI  

Alba Guillen Baleta
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8 de juny de 2014
7 capitals europees
70 colles castelleres 

Human Towers 
for Democracy

Idees principals
(A) La celebració d’una 
consulta democràtica

(B) Una demanda de
comprensió per part
d’Europa

Idees secundàries
(1) Fa temps que els
catalans demanen decidir

(2)Ho demana una majoria

(3) L’estat espanyol ho nega
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VALOR 9N. Votar és normal 
en un pa    normal. sì
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Acció intencional: votar

Causa lògica: decidir el futur
polític de Catalunya

Motiu: lligar els conceptes 

DEMOCRÀCIA
LLIBERTAT

al fet de decidir, convertint-lo
en un dret

Motiu: buscar la complicitat 
europea cap a la situació 

catalana.

• Tenim voluntat de diàleg
• Sóm part d’Europa
• Problema intern que
      internament no té solució

Transmetre el
valor democratic

Situar-lo jerarquicament
per sobre del valor de la 

constitucionalitat

Allunyar-se de la particularitat 
del dret a decidir

el futur polític de Catalunya.

Transformar-lo en un
VALOR UNIVERSAL

Dona sentit a la presumpció
que els catalans demanen

una consulta NORMAL

METODOLOGIA

A través del mètode d’anàlisi 
proposat per T.A. Van Dijk (1999) 
ens proposem analitzar el discurs 
de la campanya d’Òmnium Cultural, 
Human Towers for Democracy, 
l’objectiu de la qual era la 
internacionalització de la consulta 
del 9N. 
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Òmnium, a través del discurs, reivindica una consulta per a 
decidir el futur polític de Catalunya. Per fer-ho, estableix un lligam 
entre decidir i el dret democràtic d’expressar-se lliurement, 
situant jeràrquicament la democràcia per sobre de qualsevol altre 
valor. 

Davant d’un context amb una consulta no pactada amb l’estat, 
i la necessitat de legitimació, es llença un missatge reivindicatiu 
que apel·la Europa mitjançant múltiples recursos estilístics, com 
les metàfores castelleres, a fi d’aconseguir certa complicitat i 
empatia respecte la situació catalana. 

 

Mitjançant l’storytelling (relat) i el framing (emmarcat), Òmnium 
diu a l’oient com pensar i com actuar, mentre emmarca conceptes 
clau per què encaixin en els seus models mentals. Aquests, en 
contacte, conformen el coneixement comú, a través del qual 
Òmnium estableix un marc mental dominant.

“Canviar el marc mental és canviar com la gent veu el món. és 
canviar el que s’entén per sentit comú” (Lakoff, G. 2007:4). Amb 
un Dret a decidir com a dret democràtic s’aconsegueix una 
adhesió i acceptació molt major, legitimant així la celebració d’una 
consulta i, per tant, una possible independència. 

STORYTELLING 

        MODEL             MENTAL

FRAMING 

FACULTAT DE
CIÈNCIES

POLÍTIQUES


