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1-INTRODUCCIÓ 

El xoc polític entre Catalunya i Espanya a principis del 2018 és més viu que 

mai després dels esdeveniments viscuts des del 2010 amb la retallada de 

l’Estatut, els quals s’han traduït en una majoria parlamentària de 

l’independentisme al Parlament de Catalunya. Ara bé, les arrels del conflicte 

territorial es remunten uns quants segles enrere. Capítols com la Guerra dels 

Segadors o la Guerra de Successió i els fets de 1714, per citar alguns 

exemples, van provocar ferides profundes que mai han arribat a cicatritzar. 

Ja en el segle XX, la proclamació de l’Estat Català per part de Lluís Companys 

confirmava que Catalunya no estava satisfeta amb el seu encaix al territori 

espanyol. Després de la Guerra Civil, amb el franquisme, la llengua i la cultura 

catalana van ser perseguides, quedant suspès l’Estatut d’Autonomia i 

eliminada la Generalitat.  Els partits catalanistes tornarien amb l’arribada de 

la democràcia, moment en què es restaurava la Generalitat i s’aprovava un 

nou Estatut d’Autonomia. L’Estatut de 1979 reconeixia a Catalunya com una 

nacionalitat que exerceix el seu autogovern dins l’Estat, i el català com a 

llengua pròpia i oficial juntament amb el castellà. 

Ja en democràcia, amb Jordi Pujol al capdavant de la Generalitat, els pactes 

amb el Govern espanyol foren recurrents, però vist amb perspectiva 

insuficients quant a guany de competències. La denuncia per part del PP l’any 

2006 de l’Estatut d’Autonomia aprovat pel Parlament de Catalunya i la 

posterior sentència del Tribunal Constitucional quatre anys més tard, fou el 

tret de sortida a l’actual auge de l’independentisme. Des d’aleshores els 

estires-i-arronses entre el Govern català i l’espanyol han estat constants amb 

el referèndum del passat 1 d’octubre com el punt de major enfrontament. 

Donat el seu poder d’influència, el rol dels mitjans de comunicació, en un 

escenari de màxima tensió com aquest, és decisiu i, precisament, l’endemà 

de l’1 d’octubre és un dia especialment interessant per analitzar la cobertura 

mediàtica. D’aquí neix la principal motivació d’aquest treball, amb el qual 

s’estudia si la premsa espanyola de referència va actuar amb professionalitat 

o va distorsionar els fets, tot alimentant el conflicte i complicant encara més 

la resolució d’aquest.  
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Partint de la teoria del framing, segons la qual els mitjans no només 

estableixen l'agenda de temes del debat públic, sinó que també defineixen 

una sèrie de pautes (marcs) amb els que pretenen afavorir una determinada 

interpretació dels fets sobre els quals informen, en aquest Treball de Fi de 

Grau es pretén analitzar el tractament periodístic que els principals diaris de 

Madrid-El País, El Mundo i l’ABC- van fer el dia 2 d’octubre sobre el 

referèndum i els seus ítems més rellevants. 

S’estableix, prèviament a l’anàlisi, un marc teòric que faciliti la comprensió 

del treball en la seva totalitat. L’objectiu és aproximar-se als conceptes de 

nació i nacionalisme, així com a les principals teories d’estudi sobre el 

moviment. L’exposició breu dels conceptes de democràcia i de dret 

d’autodeterminació precedirà a la del rol polític dels mitjans de comunicació. 

Finalment, en aquest primer apartat es profunditzarà en els fonaments teòrics 

de l’Anàlisi Crítica del Discurs, tècnica utilitzada per analitzar el contingut 

periodístic. 

Presentat el marc teòric s’exposaran les pautes metodològiques per a la 

realització de l’estudi. L’eix del treball consistirà a mostrar els resultats 

després d’analitzar críticament les peces d’opinió dels diaris escollits en 

relació amb la jornada del referèndum celebrada el dia anterior, l’1 d’octubre. 

El cercle de treball es tancarà amb les corresponents conclusions. 
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2-MARC TEÒRIC 

2.1.-NACIÓ I NACIONALISME 

La paraula nació procedeix del llatí, ‘nasci’ (néixer), ja que originalment feia 

referència a un grup de població nascut al mateix lloc, amb independència de 

la seva extensió o de la quantitat d’habitants. A les universitats de l’Edat 

Mitjana, les nacions eren grups d’estudiants que procedien de la mateixa 

regió o país. Aquest concepte evoluciona cap a la descripció de grups 

autònoms més nodrits tals com gremis, o altres corporacions que necessiten 

distingir-se d’altres amb les que coexisteixen (Hervas, 2005). En l’època 

contemporània, els vocables nació i nacionalisme han mutat cap a un 

contingut més aviat polític i cultural. 

La definició estricta de nació, segons el Diccionari de la Reial Acadèmia de la 

Llengua Espanyola, inclou tres accepcions. La primera es refereix al conjunt 

d’habitants d’un país regits per un mateix govern (definició política); la 

segona es refereix al territori d’aquell país (definició geogràfica); la tercera, 

fa referència al conjunt de persones d’un mateix origen que generalment 

parlen un mateix idioma i tenen una tradició en comú (definició 

antropològica). Ja que l’accepció política i geogràfica no té en compte el fet 

de compartir uns trets característics com la llengua o la cultura més enllà de 

certes institucions, en el treball es contempla la nació des d’un punt de vista 

antropològic. 

Respecte del terme nacionalisme, el Diccionari de la Reial Acadèmia de la 

Llengua Espanyola el defineix de dues formes. Una com a sentiment fervorós 

de pertinença a una nació i d'identificació amb la seva realitat i amb la seva 

història. L’altre com a ideologia d'un poble que, afirmant la seva naturalesa 

de nació, aspira a constituir-se com a Estat. 

Michael Hechter, antic professor de la Universitat de Columbia, indica que el 

nacionalisme es distingeix com una acció col·lectiva per fer les fronteres de 

la nació congruents amb les de la unitat de govern (Hechter, 2000: 7). L’acció 

col·lectiva està encaminada a fer de l’aparell de l’Estat una unitat adequada 

pels interessos de la nació, d’acord al principi polític sostingut per Ernest 
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Gellner1. En el seu estudi sobre el nacionalisme l’antropòleg afirma: “el que 

és polític i el que és nacional han de ser congruents” (Gellner, 1991: 1). 

La ideologia nacionalista pot ser evocada pels líders estatals per consolidar el 

seu poder i servir als seus propòsits específics, ja sigui en el context polític, 

econòmic o social (Tuminez, 2000: 1-3). Ara bé, els nivells socials situats per 

sota de les elits poden fer ús del nacionalisme per fer paleses disconformitats 

i demandes en contra dels governants, forjant un moviment ideològic. 

D’aquesta manera, el nacionalisme es constitueix en una instància de 

deslegitimació de l’Estat existent o en el vehicle a través del qual diversos 

agents socials pretenen arribar a conquerir el poder polític (de Blas, 1997: 

346). 

El concepte de nacionalisme és utilitzat en diferents àmbits. Des del punt de 

vista antropològic, el nacionalisme és un procés històric; per a la ciència 

política és una teoria, una doctrina o un principi polític; per a la sociologia, 

una forma de comportament humà, un moviment ideològic o una activitat; 

per a la psicologia, una idea o un sentiment, etc. Quan parlem de nació i de 

nacionalisme, parlem d’un mateix terme amb múltiples interpretacions. Els 

diferents punts d’anàlisi possibles a considerar o de fenòmens a estudiar 

doten el concepte de nacionalisme d’un caràcter multidimensional (Calhoun, 

1997: 23).  

Si al caràcter multidimensional del nacionalisme li afegim el fet que els seus 

estudiosos poden estar influenciats per corrents ideològics i socials, 

s’incrementa la magnitud del problema en l’intent de convenir un concepte 

universal. Com indica Ernest Gellner a Nacions i Nacionalisme2: “en estudiar 

el nacionalisme cal tenir en compte la contaminació que la mateixa 

consciència pot tenir en els resultats de l’estudi” (Gellner, 1991: 124-125). 

Amb l’objectiu de condensar el concepte de nacionalisme, Marcos Rogelio 

Cortés Martínez aporta una definició interessant al respecte en la seva tesi 

doctoral. El defineix com “un principi polític que, a través de la història, s’ha 

desenvolupat en un sentiment que dota de força moviments socials que 

                                                             
1 Gellner fou un filòsof i antropòleg social britànic d’origen txec, així com un dels autors més influents en les 

teories del nacionalisme. 
2 En aquesta obra, Gellner fa una interpretació del nacionalisme que s’ha convertit en un clàssic 

imprescindible per comprendre el fenomen. 
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busquen l’autodeterminació, seguretat, estabilitat i, en moltes ocasions, 

supremacia d’una nació en particular” (Martínez, 2004). Segons l’autor, el 

nacionalisme pot ser constructiu o destructiu en funció del context i de la 

pressió que els actors exerceixin sobre la nació. En aquest treball s’entén el 

nacionalisme com la ideologia que situa a la nació com a unitat fonamental 

per a la vida social dels ciutadans, per sobre de qualsevol altre principi social 

o polític. 

Diferents teòrics de les ciències socials han estudiat el concepte de nació i de 

nacionalisme amb l’objectiu d’explicar les seves característiques. La principal 

corrent d’estudi és la modernista, aquella que entén que les nacions són 

construccions polítiques modernes, tot i que hi ha altres posicions d’anàlisi 

que la critiquen i articulen alternatives teòriques.  A partir de l’organització 

de les principals teories sobre el nacionalisme per part d’Anthony Smith (un 

dels crítics més prominents del modernisme) a Los Orígenes étnicos de la 

nación, Moreno Almendral proposa la següent classificació: el modernisme; 

el primordialisme i el perennialisme; l’etnosimbolisme; i les noves corrents 

postmodernistes. 

Pels modernistes, les nacions són construccions polítiques modernes dirigides 

per les elits i inserides en el procés de modernització. Sota aquesta etiqueta 

s’inclourien les teories que plantegen que la nació és producte dels canvis 

associats a la modernitat com el capitalisme, l'alfabetització, la 

industrialització i els mitjans de masses, els quals permeten pensar-se 

col·lectivament sense necessitat de coneixe’s. El modernisme associa la 

construcció del concepte de nació per part de les elits, dels intel·lectuals o 

inclús de l'Estat al procés de transició d'un món pagès, tribal i feudal a un 

món urbà i capitalista, caracteritzat per la centralització del poder dels Estats 

(Restrepo, 2011).  

Segons Anthony Smith, professor emèrit de nacionalisme i etnicitat de la 

London School of Economics3, el modernisme clàssic es caracteritza per les 

següents proposicions (Smith, 1998: 21-22): 

1. Les nacions són totalment modernes en el sentit de ser recents, és a 

dir, des de la Revolució francesa i també en el sentit que els 

                                                             
3 És una universitat pública ubicada a Londres especialitzada en ciències socials. Va ser fundada el 1895.  
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components de la nació són nous, això és, són part de la nova era de 

la modernitat i, per tant, moderns per definició. 

2. Les nacions són un producte de la modernitat, és a dir, els seus 

elements no només són nous i recents, sinó que només sorgeixen (i ho 

fan necessàriament) a través d'un procés de modernització, de l'ascens 

de les condicions de la modernitat i de polítiques modernitzadores. 

3. Per tant, les nacions no tenen les seves arrels en la història, sinó que 

són la conseqüència inevitable de les revolucions que conformen el cor 

de la modernitat i, per tant, estan subjectes als seus trets i condicions 

amb el resultat que a mesura que es vagin difuminant aquests trets i 

es transformin aquestes condicions, les nacions aniran desapareixent 

gradualment o seran substituïdes. 

4. El nacionalisme també forma part de la modernitat o, més exactament, 

dels processos de modernització i transició en l'ordre modern. De 

manera que quan es completin aquests processos, el nacionalisme 

també es debilitarà i desapareixerà.  

5. Nacions i nacionalisme són construccions socials i creacions culturals 

de la modernitat, pensats per a una era de revolucions i de mobilització 

de masses i resulten ser capitals per intentar controlar aquests 

processos de canvi social ràpid. 

Els corrents modernistes poden classificar-se en funció del tipus d'argument 

central que sostinguin com a clau explicativa del fenomen nacional. Moreno 

Almendral, a partir d’un repàs a la literatura disponible (Smith, 1998: 25-

142, sobretot; Özkirimli, 2010: 72-142; veure també Delannoi i Taguieff, 

1991; Day i Thompson, 2004), ofereix el següent resultat: 

- Arguments socioculturals (Gellner, 1983). Les nacions són 

funcionals a la societat moderna. Associades a la transició d'una 

societat agrària-tradicional a una altra moderna a través de 

l'alfabetització i la industrialització (cultura de l'industrialisme). 

Relació amb la formació de cultures avançades i sistemes 

d'educació pública. Les noves masses de ciutadans capacitats 

necessiten la identitat nacional. 

Ernest Gellner és considerat un dels grans exponents de la teoria modernista. 

Parteix de la idea que el nacionalisme és un component necessari de la 
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modernitat i el principi característic i més important de legitimació política. A 

la seva obra Nacions i nacionalismes, Gellner defineix la nació com "[...] els 

constructes de les conviccions, fidelitats i solidaritats dels homes. Una simple 

categoria d’individus (per exemple els ocupants d'un territori determinat o els 

habitants d'un llenguatge donat) arriben a ser nació si i quan els membres de 

la categoria es reconeixen mútuament i fermament certs deures i drets en 

virtut de la seva comuna qualitat de membres" (Gellner, 1988: 20). 

"Les nacions no són una cosa natural, no constitueixen una versió política de 

la teoria de les classes naturals; i els Estats nacionals no han estat tampoc 

l'evident destí final dels grups ètnics o culturals" (Gellner, 1994: 70). 

- Arguments socioeconòmics (Nairn, Hechter). Nació i nacionalisme 

són resultat del sorgiment del capitalisme. Relació amb 

l'imperialisme, l'ascens de la burgesia i la idea de colonialisme 

intern. Predomini de l'elecció racional i els interessos socials i 

econòmics dels individus. Posicions molt vinculades amb el 

marxisme. 

- Arguments polítics (Breuilly, 1982; també Tilly, Mann, Giddens). 

Nació i nacionalisme s'originen i modelen a partir de la seva relació 

amb les fonts del poder: guerra, elits i desenvolupament dels Estats 

moderns i burocràtics. Centralitat de l'Estat-nació i de les 

institucions en general en la seva capacitat per generar identitat en 

les masses de ciutadans i atreure'ls. 

- Arguments cultural-ideològics (Kedourie, 1960; Kapferer). Nació i 

nacionalisme es construeixen com a sistema de creences 

transcendents, forma de religió subrogada i secularitzada, vinculada 

a les transformacions en la història del pensament i a una 

cosmologia o imaginari nacional. 

L’hegemonia de les idees de tall modernista foren apuntalades els anys 90 

per Benedict Anderson i Eric Hobsbawn. 

Anderson és el principal exponent de la teoria constructivista. Concedeix gran 

importància als processos de comunicació i al paper de la llengua com a 

element de cohesió nacional. A l’obra Imagined Communities, probablement 

el llibre sobre nacionalisme més influent de l'últim mig segle, l’historiador i 
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politòleg irlandès va definir el sentiment nacional com una comunitat 

imaginada. Mitjançant el concepte de comunitat imaginada, Anderson sosté 

que una nació és una comunitat construïda socialment, imaginada per les 

persones que es perceben a elles mateixes com a part d’aquest grup 

(Anderson, 1983).  

L’autor irlandès quan parla d’una comunitat imaginada, que no inventada, fa 

referència a una comunitat que es pensa a si mateixa on els seus membres 

es consideren membres d’aquesta comunitat. En aquest sentiment identitari 

hi ha elements aleatoris, alguns falsos o bé ficticis, però també n’hi ha de 

reals com el fet de parlar una mateixa llengua.  

Per a Anderson, una comunitat imaginada és un fet mental que dóna sentit 

de pertinença a una mateixa nació per mitjà de mecanismes culturals com la 

llengua, els mitjans de comunicació i l’escola. Segons Anderson, la 

nacionalitat és el valor més legítim de la vida política del nostre temps encara 

que sigui l'artefacte cultural d'una classe particular. La nació és "una 

comunitat política imaginada com inherentment limitada i sobirana. És 

imaginada perquè els seus membres no es coneixen entre ells, però en la 

ment de cadascú viu la imatge de la seva comunió” (Anderson, 1997: 23). 

Eric Hobsbawn entén les nacions com a tradicions inventades, o sigui, 

artefactes culturals fabricats per les elits en el poder o per les que volen 

aconseguir-lo. Segons l’autor, la nació és un fenomen recent dels últims 

segles. El sentit modern de la paraula, en principi, ens remunta no més enllà 

del segle XVII, amb algunes excepcions precises. Per tant al parlar d'Estat-

nació, hem de saber per endavant que es tracta d'una entitat social lligada a 

cert tipus d'Estat territorial modern (Hobsbawm, 1992: 12-20). "Com s'ha 

observat sovint, és més freqüent que les nacions siguin la conseqüència de 

crear un Estat que no pas els fonaments d'aquest" (Hobsbawm, 1998: 86). 

Hobsbawn fa servir el terme nacionalisme en el sentit definit per Gellner: 

bàsicament com un principi que afirma que la unitat política i nacional hauria 

de ser congruent. Per a Hobsbawm el nacionalisme antecedeix a les nacions, 

les quals no només existeixen en funció d’una determinada classe d'Estat 

territorial o de l'aspiració de crear-lo, sinó en el context d’una determinada 

etapa de desenvolupament tecnològic i econòmic (Hobsbawn, 1990). Creu 
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que els Estats i el nacionalisme creen les nacions per controlar a la població i 

ho fan a través de mecanismes com l'estandardització de la llengua i la 

invenció de les tradicions (Restrepo, 2011).  

La negació que les nacions siguin quelcom modern i que no existeixin abans 

de les revolucions liberals és el denominador comú de les teories alternatives 

i crítiques amb el modernisme. Autors com Smith i Özkirimli presenten 

consens en considerar l’enfocament primordialista i perennialista com els 

primers puntals de crítica a la teoria hegemònica. 

Pels primordialistes les nacions han existit des de les primeres societats 

perquè són consubstancials a la condició humana i responen a una necessitat 

bàsica, atemporal a la pràctica. Com els perennialistes, consideren que cal 

separar el nacionalisme i el mateix concepte de nació de l'existència de 

comunitats nacionals. Entenen que les nacions com a realitat general són 

recurrents, transhistòriques i interculturals (Almendral, 2016). Les nacions, 

per ells, són fenòmens ancestrals que es remunten a l'antiguitat i representen 

una mena de tendència natural de les societats (Sanmiguel, 2012). Segons 

les teories primordialistes, la nació es remunta al passat i està construïda 

sobre vincles fonamentals per a l'ésser humà, com poden ser la raça, la sang 

i la família. 

El sociòleg Pierre Van Den Berghe és el principal exponent del primordialisme 

sociològic, el qual defineix la nació com una forma complexa i avançada 

d'alguna cosa molt més bàsica que és el grup ètnic i la família extensa. La 

clau està a considerar com a motor de tot a l'instint bàsic allotjat en els gens 

de viure en comunitats de parentiu i afinitat, primer parentiu biològic i 

després culturalment elaborat. 

Parlem de primordialisme cultural sobre la base de la idea originària d’Edward 

Shils i a partir de la distinció que l’antropòleg nord-americà, Clifford Geertz, 

va fer l’any 1963. Segons aquest enfocament hi ha certs continguts culturals 

ja donats sobre els quals l'individu no té cap control, com ara el seu fenotip, 

l'ètnia en la qual neix o la seva llengua materna. D’acord amb aquests 

supòsits culturals de l'existència social, els individus elaboren les seves 

comunitats de significat en clau nacional. Més enllà de l’enfocament resulta 

interessant la següent reflexió de Geertz, tenint en compte l’actualitat política 
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catalana i espanyola: “un cop s'ha despertat en una comunitat el desig de ser 

una nació, és a dir, de ser un cos polític organitzat i respectat en el món, 

aquest desig resulta implacable” (Geertz, 2003: 204). Tot i que no sempre 

és així, és clar que aquest desig no s’esfuma per art de màgia i cal, com a 

mínim, diàleg polític. 

Els perennialistes refusen la creença primordialista que les nacions han existit 

sempre o que responen a una necessitat inherent a la condició humana. 

Assenyalen però, que algunes nacions tenen un origen molt anterior a la 

modernitat, considerant que el concepte de nació que manegen els 

modernistes és massa restrictiu i que en tot cas el procés s'ha d'entendre en 

clau de llarga durada, de progrés més o menys lineal i acumulatiu (Almendral, 

2016). 

Entre aquests dos darrers enfocaments i el modernisme se situa 

l’etnosimbolisme amb Anthony Smith, antic deixeble de Gellner a la London 

School of Economics, com a màxim exponent. Segons Smith (2009: 13-14), 

l’etnosimbolisme té punts en comú amb la majoria dels modernistes, tot 

plantejant critiques i propostes alternatives. Aquests trets en comú són: a) 

les nacions són comunitats sociològiques reals, no mers invents o cognicions 

equívoques; b) les nacions són comunitats d'acció dotades de sentit i 

dinamisme; c) les nacions són comunitats històriques que s'han d'entendre, 

per tant, des dels seus contextos històrics i geoculturals específics. 

Els cinc trets fonamentals de l’etnosimbolisme segons Smith (citat a Moreno 

Almendral, 2016: 240) fan palesos els punts de desacord amb el modernisme. 

L’enfocament etnosimbòlic sosté que la nació és perenne, però que és una 

construcció. Els seus punts centrals són: 

1. La creença que la millor manera d'arribar a la profunditat i 

complexitat del fenomen és atorgant major importància als recursos 

simbòlics, tots aquells elements culturals que representen i 

defineixen subjectivament i idealment la identitat nacional i la 

mateixa comunitat nacional en si, sense negar, per descomptat, la 

importància dels factors materials. 

2. La negació que les nacions són fenòmens exclusivament moderns. 

Més aviat, se sosté que moltes nacions tenen arrels en èpoques de 
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la història molt anteriors a la modernitat, per la qual cosa és 

necessari adoptar un enfocament cronològic de llarga durada. En 

aquest aspecte els etnosimbolistes s'aproximarien als 

perennialistes. 

3. La concessió d'un paper central al concepte d'ètnia i etnicitat. 

L'autor estableix una relació entre nacions i grups ètnics, 

substanciada, en l’àmbit teòric, en què el seu funcionament 

proporciona les claus per entendre aspectes fonamentals de la nació 

i el nacionalisme, com la seva capacitat per ancorar-se en les 

emocions de les persones i, en l’àmbit històric, pels nombrosos 

casos en què les nacions s'han construït a partir de l'etnicitat. 

4. Rebuig de la visió modernista de construcció nacional elitista i 

defensa d'un enfocament més col·lectiu, que presti atenció a les 

dinàmiques des de baix. Smith no nega ni el paper de les elits ni el 

de les institucions, però no accepta la idea d'aquests com els 

inventors de nacions en exclusiva. 

5. Desafiament a la idea modernista que la nació emergeix amb els 

processos de modernització. Cada procés de construcció nacional 

és independent i depèn molt més dels conflictes interns i externs 

que cada cas presenta, relacionats amb la modernització o no, així 

com de les reinterpretacions i reelaboracions culturals que es pugui 

fer d'ells. No nega la importància de la modernització en els 

processos de construcció nacional, però la qüestiona com a sortida 

omnicomprensiva i la dissocia dels orígens de les nacions.  

Des de finals dels anys vuitanta del segle XX s'han produït una sèrie 

d'aportacions que permeten pensar que actualment estem en una etapa 

diferent de la de la conformació hegemònica del modernisme clàssic 

(Özkirimli, 2010: 169). Són les visions postmodernes, les quals no pretenen 

proposar una teoria general sobre el nacionalisme. Més aviat, s'ocupen 

d'explicar problemes culturals i polítics específics en àrees concretes. 

Els autors d’aquests nous enfocaments postmodernistes neguen l'existència 

real de les nacions, reduint-les a un engany lingüístic a través de diferents 

discursos que amaguen la defensa d'interessos concrets i es veuen a si 

mateixos en un món postnacional en el qual el nacionalisme és una anacronia, 
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una obsessió vulgar aliena a la sofisticada intel·lectualitat que hauria de 

dirigir-se cap a coses realment importants. El postmodernisme vindria a 

expressar una versió extrema, hipercrítica del modernisme (Almendral, 

2016). 

2.2.-DEMOCRÀCIA I DRET D’AUTODETERMINACIÓ 

“La democràcia és el pitjor sistema de govern dissenyat                           

per l’home, amb l’excepció de tots els altres”                                                                  

    Winston Churchill. 1r ministre britànic durant la 2ª G.M.  

En la història de la humanitat han aparegut moltes formes d’organització en 

funció del moment històric. Una d’aquestes formes són les dictadures, en les 

quals tota la forma de la societat o país gira al voltant d’una sola figura. Altres 

formes són tecnocràtiques i s’orienten a governs més executius, més 

professionals. També n’hi ha que es basen més aviat en temes religiosos.  

D’entre totes, la democràcia ha sigut la forma de govern més acceptada 

històricament. Si bé no s’escapa de mals vicis, garanteix el dret de 

participació popular en l’elecció dels governants a través del vot, així com la 

legitimitat i legitimació del govern determinat.  

Literalment, democràcia significa govern del poble. El terme deriva del grec 

demokrati, encunyat a partir de demos (‘poble’) i kratos (‘govern’) a mitjans 

del segle V aC. per denotar els sistemes polítics aleshores existents en 

algunes ciutats-Estat gregues, sobretot Atenes (Dahl, 2004). Algunes 

definicions bàsiques sobre democràcia faciliten la comprensió del concepte en 

essència: 

-És el poder del poble que existirà mentre els seus ideals i valors visquin 

(Sartori, 1987: 28). 

-Segons James Bryce, és l’estat de societat on hi ha igualtat. 

-És el conjunt de regles processals de les quals la principal, però no l’única, 

és la regla de la majoria (Bobbio, 1994: 19). 

Schumpeter defineix un sistema polític del segle XX com a democràtic sempre 

que la majoria dels qui prenen les decisions del poder siguin seleccionats a 

través de netes, honestes i periòdiques eleccions en les quals els ciutadans 
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competeixen lliurement pels vots i en les que virtualment tota la població 

adulta té dret a votar (Huntington, 1991: 21). 

En qualsevol cas, la democràcia presenta dificultats intrínseques i la confusió 

intel·lectual que la rodeja dificulta una definició internacional de democràcia 

o inclús un consens respecte del seu contingut. Tot i això, les diferents 

perspectives contemporànies de la democràcia comparteixen un seguit 

d’elements comuns, els quals són4: 

1. Un sistema de governabilitat que doni al governat la possibilitat 

d’escollir entre els qui governen, la duració del govern i les polítiques i 

pràctiques del govern; 

2. El reconeixement de certs drets col·lectius individuals susceptibles 

d’aplicació efectiva; 

3. L’establiment de processos justos, lliures i efectius que permetin 

exercir el govern, la governabilitat i els drets col·lectius individuals; i 

4. El desenvolupament de mecanismes de responsabilitat en els nivells 

polític i judicial per garantir la legalitat i integritat dels processos 

polítics i administratius pels qui ostenten el poder i pels qui desitgen 

obtenir-lo. 

La declaració de Viena de Drets Humans5 assenyala que la democràcia és una 

de les aspiracions de tots els pobles per un ordre internacional basat en els 

principis inclosos en la Carta de les Nacions Unides. La Carta, en els 

preàmbuls i en els articles 1, 55 i 56, reconeix com a principi bàsic la igualtat 

dels Estats i dels pobles, els drets dels pobles a l’autodeterminació i el 

respecte pels drets humans col·lectius i individuals, així com per les llibertats 

fonamentals. El cert és que la claredat de la carta sobre el paper es difumina 

a la pràctica.  

A vegades no hi ha acord sobre una nacionalitat comuna entre la població 

d’un territori. És el cas de l’Estat espanyol, ja que una part dels seus 

ciutadans, principalment bascos i catalans, aspiren a crear una nació pròpia. 

En els darrers anys conceptes com el de dret d'autodeterminació i el de 

                                                             
4 Seguit de principis inclosos a l’obra Democracia: Principios y realización (1998) 
5 La Declaració i Programa d’Acció de Viena va ser una declaració per reforçar la Declaració Universal 

dels Drets Humans i la Carta de les Nacions Unides realitzada a Viena l’any 1993. 
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referèndum han guanyat pes en el vocabulari polític espanyol, especialment 

a Catalunya. 

Els orígens del dret a l’autodeterminació poden trobar-se, més o menys 

definits, en els següents documents: Habeas Corpus Act, de 1679, Bill of 

Rights, de 1689, la Virginia Bill of Rights, i la Declaració d’Independència dels 

Estats Units, de 1776. També, a la Constitució americana de 1789 i a la 

Declaració de Drets de l’Home i del Ciutadà, de França, del mateix any. (Seara 

Vázquez, 1974: 473). 

El concepte d’autodeterminació dels pobles ha estat utilitzat, encara avui, per 

designar bàsicament tres possibilitats diferents (Seara Vázquez, 1974: 475): 

1. El dret dels pobles a determinar lliurement la seva condició política, 

entès tal dret com la facultat d’un poble de prendre la forma de govern 

que desitgi. Aquesta accepció del principi d’autodeterminació 

coincideix amb el principi de democràcia. És el sentit en què deuen ser 

interpretades les disposicions dels pactes internacionals sobre drets de 

l’home, orientades totes a la protecció d’interessos individuals enfront 

l’Estat, que és qui assumeix obligacions en els pactes. 

2. Dret que té un poble a mantenir la seva actual forma d’organització 

política i econòmica, i a canviar-la, si així ho desitja, sense interferència 

d’altres Estats.  

3. El dret d’un poble, amb clara identitat i evident caràcter nacional, a 

constituir-se en Estat, amb l’objectiu d’organitzar de manera pròpia la 

seva vida política, sense interferència d’altres pobles. 

L’autodeterminació, així entesa com a dret a la independència, té com 

a conseqüència automàtica el dret a la secessió. S’han de distingir dos 

casos: 

a- el de pobles sotmesos al domini colonial d’altres pobles diferents; 

b- el d’un poble, amb una identitat nacional indiscutible, que com a 

minoria es troba formant part de la població d’un Estat, però que se 

sent separat d’ella per la història, la cultura, l’idioma, etc. 

Un bon aclariment sobre l’autèntic esperit del dret d’autodeterminació i la 

manera com s’ha d’exercir és la que va fer Jordi Solé Tura, un dels pares de 

la Constitució de 1978, per a qui: “El dret d'autodeterminació a través d'una 
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consulta electoral significa que la població del territori on aquest dret 

s'exerceixi pot pronunciar-se per la independència o rebutjar-la. Però, 

precisament perquè és un dret d'autodeterminació, només es pronuncia la 

població del territori que pretén autodeterminar-se. La població de la resta 

de l'Estat -és a dir, en el nostre cas, de la resta d'Espanya- no es pronuncia 

electoralment, sinó que es limita a prendre nota del resultat electoral al 

territori en qüestió i acceptar el resultat".6  

El cas del Quebec és un exemple de què si bé és el territori qui decideix, la 

resta de l’Estat del qual forma part també té alguna cosa a dir, defugint de la 

unilateralitat. Després de l’ambigüitat de la pregunta en el referèndum del 

Quebec de 1995, on el vot majoritari va ser contrari a la sobirania per un 

estret marge, el Govern canadenc va consultar al Tribunal Superior sobre la 

legalitat de la consulta. Aquest va determinar que davant una pregunta clara 

i una resposta majoritària a favor de la sobirania, Canadà hauria d’estar 

obligat a negociar. 

L’any 2000 veia la llum la Llei de Claredat, una llei federal aprovada pel 

Parlament del Canadà, la qual establia les condicions sota les quals el Govern 

canadenc podria entrar a negociar amb les províncies que vulguin 

independitzar-se després d'un referèndum. Això és sinònim que l’Estat 

reconeix la presència d’un conflicte territorial, obligant-se constitucionalment 

a negociar si es donen les condicions. 

Conflictes bèl·lics a banda, el plebiscit o el referèndum són fórmules que els 

territoris tenen per exercir el dret d’autodeterminació. La RAE defineix 

referèndum com a procediment pel qual se sotmeten al vot popular lleis o 

decisions polítiques amb caràcter decisori o consultiu, mentre que identifica 

el plebiscit com la resolució presa per tot un poble a pluralitat de vots. Es 

tracta de definicions que no acaben de deixar clara la diferència entre els 

conceptes, raó per la qual es proposen definicions alternatives que ajudin a 

acotar-la. 

El referèndum pot definir-se com una “votació mitjançant la qual el cos social 

consultat es pronuncia de manera afirmativa o negativa o en blanc o s’absté 

                                                             
6 Escrit per Solé Tura, Jordi a l’obra Nacionalidades y nacionalismo en España (1985) 
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respecte d’una proposta de resolució d’un òrgan del poder”.7 El professor 

Elissur Arteaga Nava diu que el plebiscit "és la consulta al cos electoral sobre 

un acte de naturalesa governamental o constitucional, és a dir, polític en el 

sentit genuí de la paraula. No gira al voltant d'un acte legislatiu, sinó que ho 

fa sobre una decisió política, encara que pot ser susceptible de prendre forma 

jurídica".   

Tot i les evidents similituds entre ambdós conceptes, donat l’habitual ús 

indiscriminat i indegut com si fossin sinònims, Ignacio Burgoa remarca la 

principal diferència entre ells: “L’acte plebiscitari és, almenys pels seus 

antecedents històrics, de caràcter creatiu i no confirmatiu o repel·lent” 

(Burgoa, 1992: 575-576). 

2.3.-MITJANS DE COMUNICACIÓ I POLÍTICA 

L'agenda temàtica es defineix en com els mitjans de comunicació dirigeixen 

l'atenció dels ciutadans a determinats temes establint unes prioritats de 

discussió a la societat (Santillán, 2012). L’any 1963 Bernard Cohen va 

realitzar una investigació sobre la influència dels diaris en la formació de 

l'opinió pública i va concloure que:  

“la premsa en la majoria de les ocasions no té èxit dient-li a la gent el què ha de    

pensar, però sí que el té dient als lectors sobre què han de pensar"                               

Cohen, B (1963: 120-121) 

Maxwell McCombs i Donald Shaw van fer un pas important per analitzar la 

influència dels mitjans. Van ser els primers a utilitzar el concepte d’agenda 

setting (fixació de l’agenda pública). Després d’estudiar les campanyes 

electorals de les presidencials als EUA de 1968, 1972 i 1976 van concloure 

que aquells temes que havien rebut més atenció mediàtica també eren els 

que els votants consideraven primordials de la campanya. 

L’anàlisi de l’establiment de l’agenda es fonamenta en la selecció de la 

informació, la jerarquització, el framing i el marc temporal. El concepte de 

framing es refereix als marcs d’interpretació de la informació (Goffman, 

1974). Dit d’una altra manera, en com les notícies que integren l'agenda 

                                                             
7 Aquesta definició és la que proposen els professors de la Universitat Complutense, els germans Àngel Luis i 

José Antonio Alonso de Antonio en la seva obra Dret constitucional espanyol. 
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temàtica defineixen característiques per donar significat a la manera en què 

els individus formen, comprenen i interpreten l’activitat política. 

El concepte de gatekeeper (Lewin, 1947) es relaciona estretament amb 

aquest marc analític de l’establiment de l’agenda temàtica. Per gatekeeper 

entenem selector o porter, individus o grups amb poder de decisió per 

publicar o refusar determinats temes.  Els periodistes, per tant, són actors 

rellevants en la producció d’informació política, així com els mitjans de 

comunicació són utilitzats per exercir diverses funcions. Des d’informar i 

generar corrents d'opinió, fins a contribuir a la conformació de la legitimitat 

en les accions dels polítics en la seva funció governamental (Reis, 2007; 

Yanes, 2007). En aquest sentit, la relació estreta que entaulen aquestes dues 

disciplines contribueix a l'origen d'una nova àrea d'investigació: la 

Comunicació política. 

Donen Nimmo i David Swanson (1990) la defineixen com “l'ús estratègic de 

la comunicació per influir en el coneixement polític, en les creences i en l'acció 

sobre assumptes públics”. Eaulau, Eldersveld i Janowitz (1956), consideren 

que la comunicació exerceix un paper mediador en l'intercanvi bidireccional 

d'informació entre els ciutadans i els governants, propiciant que es reforcin o 

modifiquin actituds o accions, i defineixen la comunicació política com un 

procés intervinent en la transmissió i mobilització de la influència política 

entre el poder i els ciutadans. En aquesta anàlisi de l'equilibri de forces entre 

governants i governats, el paper dels mitjans de comunicació és elemental 

(Salas i Villegas, 2015). 

Per tant, la comunicació política va molt més enllà de la comunicació electoral. 

És una relació continuada i l’objecte principal de la política com a tal en la 

consecució del poder. Es tracta d’un procés merament comunicatiu que 

permet assolir canvis socials, productius per la majoria o bé per la cúpula de 

poder.  

Els mitjans de comunicació són una eina per a l'activitat política (Ricoy, 

2006). La seva aportació és important pel fet que constitueixen un element 

de pressió en la formulació d'assumptes públics i polítics a través de la 

informació i d’imatges que es presenten en els seus continguts. Aquesta 

facultat els permet ocupar una posició estratègica en la construcció de 
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realitats, a més de posseir el paper preponderant com a transmissors 

d'informació a les masses, influint d'aquesta manera en la formació de 

corrents d'opinió, mobilitzant als ciutadans i també produint diferents 

representacions d'activitat política (Abundis, 2007). 

La influència dels mitjans de comunicació en els ciutadans és tan forta que es 

pot dir que a través d'aquests es pot conèixer a la societat, és a dir, els 

mitjans són un reflex de la col·lectivitat que els està visionant. El seu impacte 

exerceix una forta influència en la modificació de valors, creences i actituds 

polítiques, a més de tenir un paper preponderant per a l'assoliment de la 

legitimació del poder (Zeller, 1992). 

Podríem dir que els mitjans han modificat la forma de fer política i ara són 

utilitzats com a mitjà de difusió del coneixement polític. Constitueixen un 

canal de comunicació entre les institucions polítiques i els ciutadans, tenen la 

capacitat de poder influir i determinar els temes que debat l'opinió pública i 

generar certes modes o modificar ideologies i comportaments. Si bé el ciutadà 

té diferents fonts de recursos d'informació sobre política, és a través dels 

mitjans de comunicació que s'assimila aquesta informació sobre fets i 

personatges (Gamson, 1992). 

En les societats i democràcies actuals la informació que es presenta en els 

mitjans pot ser presa com a fets reals inqüestionables per a una bona part 

de la població que no té un coneixement previ propi sobre política, fet que 

pot portar els ciutadans a socialitzar políticament d’una manera no oportuna 

o amb poca capacitat de decisió pròpia. 

En una democràcia ideal els mitjans reben el suport de la ciutadania al complir 

tres funcions clau perquè es preservi la transparència i confiança en ells 

(Guerrero, 2006: 1), proveint a la ciutadania informació suficient perquè els 

seus membres siguin capaços de fonamentar les seves eleccions, opinions i 

decisions. Els mitjans poden veure’s per tant com una font de recurs 

informatiu i formatiu; 2) que ofereixin espais on es pugui generar el debat 

obert i, finalment, 3) que siguin l'ull vigilant a favor de la ciutadania, el que 

es coneix com el quart poder protector. 

Fernández Buey (2000: 19) prenia com a exemple de distorsió flagrant de la 

democràcia el que està passant amb les cadenes públiques de televisió. 



 
22 

Assegura que sembla donar-se per descomptat que aquestes han de 

dependre, en gairebé tot l'important, del poder executiu. Són dirigides per 

persones de confiança del partit governamental, les quals proposen i 

fiscalitzen la programació i a vegades fins i tot al personal col·laborador.  

Buey destaca que l’organització del sumari dels telenotícies, la selecció de les 

imatges que han d'emetre o la seva ubicació en el format general de la 

programació vénen donades per opcions ideològiques prèvies suposadament 

desideologitzades pel llenguatge i el to, la majoria de les vegades neutre, que 

fan servir els presentadors (Buey, 2012). 

Malauradament quan parlem de mitjans ens trobem amb moltes classes de 

mitjans, els quals tenen diferents interessos, diferents ideologies. És evident 

que els mitjans ocupen un lloc absolutament transcendent en la realitat 

política d’un país. Principalment perquè medien, és a dir, formen opinió. Per 

això és tan important la pluralitat de veus, la pluralitat d’idees al conjunt de 

la societat, perquè aquesta tingui la possibilitat d’accedir al màxim de mirades 

i d’opinions. 

Segons Chomsky i Herman, els mitjans de comunicació són purament actors 

ideològics que han elaborat noves tècniques de dominar la societat sense la 

necessitat de recórrer constantment a la coerció. Per a Borrat, el diari 

d'informació general és un actor polític de naturalesa col·lectiva i l'àmbit 

d'actuació és la influència, no el de la conquesta del poder institucional o la 

permanència en ell (1989: 10). 

En aquest treball es considera que els mitjans de comunicació són actors 

polítics en la mesura que afavoreixen els grups socials dominants i influeixen 

en l’actuació i el vot de la gent a través d’un discurs o un altre. Més enllà de 

la seva capacitat d’influència, els mitjans tenen un posicionament determinat, 

fet que els atorga un rol rellevant en el marc dels conflictes polítics. 

2.4.-ANÀLISI CRÍTICA DEL DISCURS 

La majoria dels nostres coneixements sobre el món s’originen a partir d’un 

discurs. Si bé una part del que podem saber sobre Catalunya i Espanya es 

basa en la nostra experiència quotidiana, molta d’aquesta informació 

l’obtenim a través dels mitjans de comunicació, de les conversacions amb 
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altres individus o dels llibres de text. Per tant, bona part del nostre 

coneixement es construeix a partir del discurs. 

La professora del Departament d’Humanitats de la Universitat Nacional del 

Sud, Carolina Elisabeth López, destaca que el discurs és un concepte 

polisèmic. En una accepció àmplia, és una pràctica social i el defineix com un 

succés de comunicació a través del qual les persones utilitzen el llenguatge 

per transmetre idees o creences, establint una interacció verbal. Des d'un 

sentit estructural, és una seqüència d'oracions en l'estudi del qual es pren en 

consideració diferents nivells d'anàlisi (lèxic, gramatical, fonològic, etc.). 

Segons López, l'estructura formal del discurs no és arbitrària. La selecció 

d'opcions lingüístiques, es realitza, conscientment o inconscientment d'acord 

a paràmetres contextuals dinàmics que inclouen la situació en la qual 

s'insereix el discurs, els propòsits per als quals es crea o les característiques 

del destinatari, entre d'altres. Finalment, la definició del terme també ha 

d'abastar el nivell del sentit o les representacions semàntiques que travessen 

a tot discurs. 

El discurs, en tant codi semiòtic, pot ser entès com una forma d'interacció 

social i política entre grups. És un acte públic, una acció simbòlica i una 

pràctica comunicativa que s'exerceix en funció dels interessos dels grups 

socials. El discurs és la possibilitat de desencadenar sintagmes que avalen 

una ideologia que es reprodueix per mitjà del producte material del discurs, 

és a dir, el text i la conversa, els quals són portats a terme per actors 

específics en situacions específiques i amb un propòsit definit (Valencia, 

2011). 

L’estudi del discurs va començar a principis de la dècada dels anys seixanta 

del segle XX en relació amb totes les disciplines de les ciències socials i 

humanes (Gutierrez del Álamo, 2009: 27). En aquella època van ser diverses 

les disciplines que estaven descobrint el discurs com la sociologia, la 

lingüística amb la gramàtica de text o l’antropologia amb gent com Dell 

Hymes8 (Benavides, 2008: 9). 

                                                             
8 Dell Hymes va ser un lingüista i sociòleg estatunidenc que va estudiar la relació entre pensament i 

llenguatge i com l’entorn modifica la manera de parlar i de percebre la realitat. 
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És a finals dels anys setanta on realment comença l’anàlisi crítica del discurs 

(Benavides, 2008: 13). L’anàlisi ja no es limitaria a descriure els discursos 

parlats i escrits. Des d’aleshores s’aniria més enllà amb l’objectiu d’arribar a 

conscienciar mitjançant un treball compromès amb la justícia social, el poder 

i l’abús de poder. 

Segons l'investigador Teun A. Van Dijk, un dels fundadors de l’ACD: 

“L’anàlisi crítica del discurs és un tipus d'investigació analítica sobre el 

discurs que estudia primàriament la manera en què l'abús del poder 

social, el domini i la desigualtat són practicats, reproduïts, i 

ocasionalment combatuts, pels textos i la parla en el context social i 

polític. L'anàlisi crítica del discurs, amb tan peculiar investigació, pren 

explícitament partit, i espera contribuir de manera efectiva a la 

resistència contra la desigualtat social” (Van Dijk, 1999: 23). 

El lingüista holandès identifica l’ACD com una transdisciplina, no pas com un 

mètode, i en aquest sentit prefereix parlar d’Estudi del Discurs. Els Estudis 

Crítics del Discurs (ECD) són un conjunt de principis i teories 

interdisciplinàries, en els quals s'integren diferents enfocaments per a 

l'exploració i interpretació del nivell micro i macro discursiu9, nucli de reflexió 

el qual és sempre un problema social, cultural o polític, rellevant per a la 

comunitat en la qual es produeix, distribueix i comprèn el discurs. S'assumeix 

que, des d'aquesta perspectiva, el discurs públic orienta l'acció social amb la 

pretensió de prioritzar interessos col·lectivament elaborats i posicionats, en 

detriment dels interessos i expectatives d'altres sectors socials (Pardo, 2011: 

43). 

Segons Izabel Magalhaes: 

[…] “l’ACD no es limita a la forma en què el discurs és influenciat per 

les estructures socials, i com les estructures del discurs poden afectar 

la societat. L’ACD va més enllà dels estudis correlacionals i pren part 

activa en l'anàlisi.  Les anàlisis són crítiques en el sentit que 

estableixen prioritats, es concentren en problemes socials reals, 

                                                             
9 El nivell micro té a veure amb les estructures lingüístiques i les seves relacions en el text; però, el nivell macro 

s’associa als nivells socials i culturals i l'establiment, reproducció i legitimació del poder.  
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denuncien les estratègies, de vegades ocultes, de les elits poderoses i 

proporcionen instruments per a la resistència” (Magalhaes, 2005: 10). 

Carlos Valencia assenyala que les relacions de poder i domini fan vàlida la 

posada en pràctica d'una anàlisi crítica del discurs que doni rellevància al que 

es fa amb el llenguatge, en particular, a la relació existent entre els usos del 

llenguatge i l'ordre polític (Valencia, 2011). Destaca que l’anàlisi crítica del 

discurs s'ocupa de revelar com les relacions desiguals de poder emergeixen, 

es reprodueixen i cristal·litzen a través de les múltiples estructures, 

dimensions, mecanismes estratègics i nivells del discurs. 

El discurs té moltes dimensions més enllà de la lingüística i Van Dijk considera 

tres dimensions com les més importants en un ACD interdisciplinari: 

1- Les estructures del mateix discurs a tots els nivells del text. 

2- L’estructura cognitiva (models mentals d’interpretació, ideologies). 

3- Les estructures de la societat (cultura). 

…” «discurs» s'utilitza en l'ampli sentit d’esdeveniment comunicatiu, el qual 

inclou la interacció conversacional, els textos escrits i també els gestos 

associats, el disseny de portada, la disposició tipogràfica, les imatges i 

qualsevol altra dimensió o significació semiòtica o multimèdia. De manera 

similar, aquí «cognició» implica tant la cognició personal com la cognició 

social, les creences i els objectius, així com les valoracions i les emocions, 

juntament amb qualsevol altra estructura, representació o procés mental o 

memorístic que hagi intervingut en el discurs i en la interacció. I finalment, 

la veu «societat» s'entén de manera que inclogui tant les microestructures 

locals de les interaccions cara a cara detectades com les estructures més 

globals, societats i polítiques que es defineixen de forma diversa en termes 

de grups, de relacions de grup (com les de dominació i desigualtat), de 

moviments, d'institucions, d'organitzacions, de processos socials o de 

sistemes polítics, juntament amb altres propietats més abstractes de les 

societats i de les cultures” (Van Dijk, 2003: 146). 

El context és determinant per a Van Dijk, ja que es pot dir el mateix sobre 

un tema i en funció de la situació el significat diferirà. No es pot parlar de 

discurs sense tenir en compte el context on s’inserta, és a dir, l’escenari 

interactiu on actuen i conflueixen diversos actors de la societat i de la cultura. 
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L’holandès entén el context com “l’estructura mentalment representada 

d’aquelles propietats o atributs de la situació social que són rellevants en la 

producció i comprensió del discurs” (Duranti i Goodwin, 1992; V.Dijk, 1998). 

Els mitjans són poderosos en la mesura que poden difondre diàriament 

discursos a escala global, fet que ha inspirat gran quantitat d’estudis crítics. 

Segons Xavier Giró, professor de Periodisme Polític a la Universitat Autònoma 

de Barcelona, el discurs juga un rol determinant en la resolució d’un conflicte, 

com, per exemple, un de polític. 

“Ens ocupem del discurs dels mitjans en tant que és una pràctica social 

que produeix i reprodueix l'abús de poder, legitima o deslegitima els 

actors -i les seves accions- i, per prendre un exemple genèric de 

conflicte, afavoreix la guerra o la pau. És a dir, l’estudiem perquè pot 

afavorir o perjudicar l’evolució dels conflictes, pot contribuir a la seva 

escalada cap a estadis amb més violència i patiment o, al revés, ajudar 

a la reducció de la tensió, de la violència i empènyer cap a la seva 

transformació i eventualment cap a la seva resolució (Giró, 2006: 201). 

Per legitimar la seva posició, els actors intenten que el discurs es desplegui 

seguint les línies del que Van Dijk ha anomenat el quadrat ideològic (Van 

Dijk, 1996: 21): Maximitzen els èxits, ..., victòries pròpies i dels aliats; 

minimitzen els èxits, ..., victòries dels enemics i els seus aliats; maximitzen 

els errors, ..., derrotes dels enemics i els seus aliats; i minimitzen els errors, 

..., derrotes pròpies i dels aliats. “És el camí de la legitimació de les nostres 

sempre guerres justes” (Giró, 2006: 202). 

Mitjançant l’ACD es pretén descobrir allò que és implícit i que per algun motiu 

no és immediatament obvi en les relacions de dominació discursiva. L’ACD se 

centra específicament en les estratègies de manipulació i altres mecanismes 

discursius que influeixen en el pensament en benefici dels més poderosos 

(Van Dijk, 1997: 16-17). També susciten interès analític les metàfores, ja 

que la seva ocupació sistemàtica (repetitiva) en el discurs polític té una funció 

persuasiva i sempre comporten una avaluació encoberta (Charteris-Black, 

2004: 36). 

Vistes les principals nocions teòriques, a continuació s’enuncien els principals 

objectius de l’estudi i es formulen les hipòtesis per dur a terme la investigació. 
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 3-METODOLOGIA 

3.1.-OBJECTE D’ESTUDI I OBJECTIUS 

El que va passar a Catalunya l’1 d’octubre amb la celebració del referèndum 

per la independència, el qual va deixar pel record una jornada intensa en 

molts aspectes més enllà del polític, va tenir un fort ressò a la premsa, des 

de la catalana fins a la internacional. Les opinions a la premsa escrita i a la 

resta dels mitjans de comunicació l’endemà de la jornada van ser nombroses, 

en ocasions coincidents i en altres més aviat dispars.  

Amb aquest treball es pretén estudiar quina va ser la imatge projectada per 

part de la premsa espanyola de referència sobre el referèndum de l’1 

d’octubre i els seus aspectes més rellevants. El País, El Mundo i l’ABC han 

estat els diaris escollits per dur a terme l’estudi, ja que són de referència 

política per a l’opinió pública espanyola i segons l’Oficina de Justificació de la 

Difusió (OJD) són els diaris amb major tirada i difusió. El País encapçala 

clarament el rànquing seguit del diari El Mundo i l’ABC. 

L’objectiu general del treball és analitzar el discurs dels diaris escollits a partir 

de les columnes d’opinió, els editorials i les portades publicades l’endemà del 

referèndum. D’entre els mitjans de comunicació s’ha escollit la premsa per 

dur a terme l’anàlisi perquè es tracta d’un mitjà que està a l’abast de totes 

les classes socials. Com assenyala Crespo Fernández, dins dels mitjans de 

comunicació es considera que el diari és més fiable i convida en major mesura 

que altres a la reflexió i, per tant, té més capacitat per fixar en el ciutadà 

determinats valors i models de referència i per reproduir les ideologies 

imperants i les concepcions socials (Fernández, 2008: 46). 

Segons Van Dijk, la major part del nostre coneixement social i polític, així 

com les nostres creences sobre el món, es desprenen de les informacions que 

llegim o escoltem diàriament. És molt probable que no hi hagi cap altra 

pràctica discursiva, a part de la conversa quotidiana, que es practiqui amb 

tanta freqüència i per tanta gent com són el seguiment de notícies en premsa 

i televisió (Van Dijk, 1997: 29). 

Els objectius específics del treball són els següents: 
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1. Establir els fets de l’1 d’octubre i analitzar el conflicte.  

2. Estudiar les valoracions projectades pels diaris sobre els principals ítems 

del referèndum de l’1 d’octubre. 

 2.1. Estudiar la significació política que atorguen al referèndum. 

 2.2. Estudiar la dimensió identitària nacionalista dels diaris. 

 2.3. Analitzar com valoren l’actuació dels cossos de seguretat.  

 2.4. Analitzar l’inventari de responsables polítics que fan.  

3-Anàlisi comparatiu de portades i editorials. 

3.2.-HIPÒTESIS DEL TREBALL 

La hipòtesi general del treball és que la premsa espanyola de referència 

distorsiona els fets de l’1 d’octubre a través de les peces d’opinió, pren una 

posició antidemocràtica i transmet una matriu ideològica nacionalista 

espanyola. 

Les hipòtesis específiques són les següents: 

1. Deslegitimen el referèndum com a acte democràtic. 

2. Deslegitimen el referèndum com a mobilització popular. 

3. La seva base ideològica d’identitat nacional és el caràcter indivisible i 

unitari de la nació espanyola. 

4. Opten per l’aplicació de la llei com a única solució al conflicte.  

5. Defensen les agressions per part de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. 

6. Condemnen la política de tolerància dels Mossos d’Esquadra. 

7. Assenyalen el Govern de la Generalitat com a únic responsable del 

conflicte. 

3.3.-COMPOSICIÓ DE LA MOSTRA  

La mostra del treball utilitzada per l’estudi són les columnes d’opinió, els 

editorials i les portades publicades l’endemà de l’1 d’octubre a El País, El 

Mundo i l’ABC. S’analitzen les peces publicades l’endemà del referèndum 

perquè és el dia que la premsa va dedicar més pàgines a valorar l’acte i els 

ítems més rellevants de la jornada. 
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En concret la mostra està formada per 3 portades, 3 editorials i 36 columnes 

d’opinió. D’aquestes 36 columnes d’opinió, 11 corresponen a El País, 12 a El 

Mundo i 13 a l’ABC. El total de fragments rellevants extrets entre les portades, 

les editorials i les columnes d’opinió ha estat de 127, 36 dels quals 

corresponen a El País, 48 a El Mundo i 43 a l’ABC. 

 Portades Editorials Columnes 

d’opinió 

El País 1 1 11 

El Mundo 1 1 12 

ABC 1 1 13 

TOTAL 3 3 36 

S’ha optat per analitzar les columnes d’opinió perquè és un gènere que 

analitza, interpreta i orienta als lectors sobre un fet determinat, per tant, són 

de gran influència en la formació de l’opinió pública. 

Yanes Mesa afirma que els articles d'opinió no tenen com a funció única 

informar i interpretar la realitat, sinó que a través dels judicis de valor dels 

articulistes es pretén convèncer el lector perquè adopti una opinió concreta 

(Mesa, 2004: 25). 

També s’han analitzat els editorials perquè, com les columnes d’opinió, 

pretenen influenciar els lectors. La diferència és que el text de l’editorial 

respon a l’opinió de l'empresa periodística que edita el diari i projecta la visió 

particular del mitjà sobre un fet important pel conjunt de la societat. S’han 

inclòs les portades en l’anàlisi, ja que suposen el primer impacte sobre el 

lector i orienten el discurs general del rotatiu. 

3.4.-CRITERIS METODOLÒGICS 

Mentre que en el primer objectiu del treball s’estableixen els fets de l’1 

d’octubre mitjançant la descripció del mateix i incorporant una anàlisi 

descriptiva i valorativa del conflicte, en el tercer objectiu s’ha procedit a 

comparar les portades i els editorials dels corresponents rotatius. Per assolir 

el segon objectiu, el més laboriós del treball i que ha servit per estudiar les 

valoracions dels diaris sobre els principals ítems del referèndum de l’1 

d’octubre, s’ha utilitzat l’enfocament teòric de l’anàlisi crítica del discurs. 

Mitjançant l’ACD s’ha estudiat el llenguatge i les estructures sintàctiques 

utilitzades pels diaris en les peces d’opinió amb l’objectiu d’analitzar com la 
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premsa seleccionada ha abusat del discurs per controlar les creences i accions 

dels lectors. L’estudi qualitatiu de les peces ha permès determinar 

l’enfocament ideològic projectat pels diaris en relació al referèndum 

independentista i els aspectes més rellevants de la jornada. 

Per realitzar l’anàlisi s’ha dissenyat una fitxa, la qual es compon de dues 

parts. La primera correspon a la part tècnica on s’identifica el diari, el títol i 

l’autor de la peça analitzada. L’altra part de la fitxa és l’analítica, on 

s’incorpora el fragment rellevant extret de la columna, l’editorial o la portada; 

una proposició extreta del fragment rellevant seleccionat; una explicació del 

perquè s’ha verificat o refutat la hipòtesi; i finalment un comentari explicatiu. 

Tots els fragments rellevants han estat sotmesos a una anàlisi a partir de la 

fitxa i totes les fitxes apareixen als annexos del treball juntament amb la 

columna d’opinió, editorial o portada d’on s’ha extret el corresponent 

fragment rellevant sotmès a l’anàlisi. 

A continuació es presenta, a través de dos exemples, la plantilla de la fitxa 

utilitzada per a l’anàlisi.  

 

 

 

 

 

Columna d’opinió 5  

 
COMENTARI 

PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Esto sí es un 

referéndum...probablemente 

Autor Teodoro León 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A banda de tornar a deslegitimar el 
referèndum, està negant qualsevol tipus de 

repressió violenta de la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional. Si diu que la realitat és que 

no va haver-hi violència, està aprovant els 
cops que es van produir per aturar les 

votacions. 
 

Fragment 

rellevant 18 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 

Su pelea es con el principio de 

realidad, para lograr la aceptación 
de que allí está sucediendo un 

referéndum real que ha sido 
reprimido violentamente por un 

estado antidemocrático. No 
importa lo que sea realmente. 

 

Extracció de 
proposicions 

Realment, la repressió violenta no 
va existir 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Explicació  Realment, la repressió violenta no 

va existir 
  

Verifica hipòtesi 5 
La proposició nega qualsevol tipus 

de repressió violenta en la realitat i 
verifica H6. 
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El primer pas del procés consisteix a llegir les columnes d’opinió, els editorials 

i les portades dels diaris. En el moment que s’identifica un fragment rellevant 

en el text s’incorpora a la fitxa d’anàlisi assignant-li un número (ex. Fragment 

rellevant 65) i delimitant l’objectiu que es pot estudiar, així com la hipòtesi 

que permet contrastar (ex. Permet avaluar: Objectiu 2.1 – Hipòtesi 2). 

El següent pas consisteix a extreure les proposicions (ex. La desmobilització 

va ser superior). Les proposicions no tenen el propòsit de representar el 

significat del text en tota la seva complexitat, sinó el de projectar una 

determinada idea present, implícitament o explícitament, en el text a partir 

de principis raonables. Una proposició és una estructura semàntica composta 

per dos o més conceptes units entre si a través de frases d'enllaç per crear 

unitats amb significat (Novak & Gowin, 1984).  

En la teoria cognitiva d'Ausubel els conceptes i proposicions constitueixen les 

unitats més petites de les quals es compon el coneixement. Segons l'analogia 

de Novak les proposicions són els àtoms i molècules de la nostra estructura 

cognitiva. Una proposició proposa o afirma alguna cosa, independentment del 

valor de veritat del que proposa. En aquest sentit una proposició és una oració 

declarativa.  

Seguidament es passa a contrastar la hipòtesi. El contrast es fa a partir del 

contingut de la proposició, comprovant si aquest és compatible amb la 

hipòtesi o en canvi la contradiu. En altres paraules, es comprova si la 

Columna d’opinió 6  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Treu ferro a la mobilització recordant que 
van ser més els catalans que es van quedar 

a casa i que no són partidaris d’actes 
il·legals i de la independència. 

Fragment 

rellevant 65 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 2 

Pero son muchos más los que no 

bajaron a votar, ni tuvieron jaleo 
por burlerías, y se espantan porque 

son conscientes de que la vida se 
pone un punto más difícil a la hora 

de la resaca. 

Extracció de 

proposicions 

La desmobilització va ser superior 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 2 mobilització 

Justificació  La desmobilització va ser superior 
 

Verifica hipòtesi 2 
La proposició minimitza la 

mobilització donant valor a la part 
no mobilitzada i verifica H2. 
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proposició proporciona o no la suficient evidència per verificar la hipòtesi o 

no. S’adjunta una breu explicació lògica per justificar la verificació o refutació 

segons el cas. En última instància s’incorpora un comentari explicatiu a la 

fitxa d’anàlisi. Es tracta d’una explicació addicional on es justifica amb més 

profunditat el contrast realitzat. 

Tal com s’ha indicat, totes les fitxes d’anàlisi es troben als annexos. En el cos 

del treball, on s’exposen els resultats de l’anàlisi, es presenten alguns 

exemples representatius dels fragments rellevants que han servit per 

contrastar les hipòtesis. També es poden observar gràfics. Cada un d’ells 

correspon a una hipòtesi específica i permet comptabilitzar d’una manera 

visual el nombre de verificacions i refutacions al respecte. 
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4-RESULTATS 

En aquest apartat s’exposen els objectius perseguits en el treball, els quals 

es divideixen en tres punts. En el primer es descriuen els fets de l’1 d’octubre 

tot valorant els ítems rellevants i s’analitza el conflicte, mentre que en el 

segon s’analitza el discurs projectat pels diaris en les columnes d’opinió, els 

editorials i les portades. El tercer objectiu ha consistit a analitzar i comparar 

les portades i els editorials en particular. 

4.1.-OBJECTIU 1. ESTABLIR ELS FETS DE L’1 D’OCTUBRE I 

ANALITZAR EL CONFLICTE  

El primer objectiu pretén establir els fets de l’1 d’octubre a través de la 

descripció objectivista del conflicte i de les corresponents valoracions. 

S’exposaran dades com els resultats oficials del referèndum, el nombre 

d’atacs comptabilitzats, el nombre de ferits o el conjunt d’intervencions 

policials entre d’altres. 

L’altre punt inclòs en el primer objectiu gira entorn l’exposició del conflicte 

nacionalista i del posicionament dels diferents partits polítics al respecte. 

D’aquesta manera es presenta un quadre on es fa constar que hi ha un seguit 

de forces que reclamen l’autodeterminació i altres que la refusen en benefici 

de la unitat espanyola, cada bloc amb els seus arguments i accions per 

legitimar una determinada posició ideològica.  

En el darrer punt del primer objectiu es destaca la incomprensió i falta de 

diàleg per part de l’Executiu espanyol envers el conflicte català. Aquest 

aspecte es considera important, ja que ha determinat el posterior rumb 

independentista donada la falta de voluntat del Govern espanyol per 

consensuar cap tipus de pacte amb Catalunya en els últims anys, abans que 

el reclam fos un referèndum d’autodeterminació per la independència del 

territori català. 

L’1 d’octubre 

Catalunya està vivint un dels moments més transcendents de les últimes 

dècades, políticament parlant, especialment des de finals del 2017. Si bé el 

tret de sortida a l’escalada del conflicte entre Catalunya i Espanya fou la 

suspensió de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional l’any 2010, 
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l’aprovació al Parlament de les lleis de desconnexió el passat mes de 

setembre accelerava tot el procés. S’emparava així la celebració del 

referèndum d’autodeterminació fixat pel dia 1 d’octubre, tot i la suspensió 

immediata de la llei per part del Tribunal Constitucional. 

La tensió es faria palesa amb episodis com els registres a impremtes i a 

empreses de missatgeria buscant material sobre el referèndum o la protesta 

ciutadana a la Conselleria d’Economia com a conseqüència del registre de la 

Guàrdia Civil. El referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre va ser el 

moment de màxima intensitat.  

Hi van votar més de 2 milions de catalans, milers dels quals van protegir els 

col·legis electorals. Una hora abans de l’obertura dels col·legis, el Govern de 

la Generalitat canviava per sorpresa el sistema de votació amb l’objectiu de 

facilitar el vot a totes aquelles persones que trobessin el seu local de votació 

tancat per part dels cossos de seguretat. El canvi suposava que la gent podria 

votar en qualsevol col·legi electoral a través del cens universal.  

Dels 5,3 milions de catalans amb dret a vot, segons l’escrutini oficial es van 

comptabilitzar 2.286.217 vots, el 43% del cens. La victòria del sí a la 

independència va ser aclaparadora: 

Resultats referèndum Catalunya 2017 

Vots 

COMPTABILITZATS 

2.286.217 vots 100% 

Vots a favor del SÍ 2.044.038 vots 90,18% 

Vots a favor del NO 177.547 vots 7,83% 

Vots en BLANC  44.913 vots 1,98% 

Vots NULS 19.719 vots - 
Font: Generalitat de Catalunya 

Segons els Mossos d’Esquadra, els diferents cossos de seguretat van 

clausurar uns 600 col·legis electorals dels 2.315 disponibles, un 26% 

d’aquests. Els Mossos en van tancar la majoria. El diumenge el matí, abans 

de l’inici de la jornada i de la constitució de les meses, la policia catalana ja 

havia clausurat 400 punts de votació. Dels 200 restants, els Mossos en van 

tancar més d’un centenar al llarg de la jornada, mentre que la Policia Nacional 

i la Guàrdia Civil en tancarien 92, tal com va afirmar el Ministeri d’Interior. El 

tancament dels diferents punts de votació va impedir el recompte d’uns 

770.000 vots censats. 
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Els tancaments dels col·legis per part dels cossos policials seguien la resolució 

judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La policia 

catalana i els cossos espanyols van compartir l’objectiu, tot i que van diferir 

en les formes. Totes les intervencions dels Mossos es van dur a terme d'acord 

amb el pla policial, fet públic, que recull els principis de congruència, 

oportunitat i proporcionalitat, utilitzant la contenció i la mediació, i amb 

l’objectiu de mantenir la pau social i la convivència. La policia catalana no va 

utilitzar la força física, contràriament als seus homòlegs espanyols. 

El projecte catmemoria.cat10 comptabilitza 113 intervencions policials de la 

Guàrdia Civil i de la Policia Nacional al llarg de la jornada de l’1 d’octubre, 76 

de les quals van ser dutes a terme mitjançant càrregues i 37 sense. Les 

principals càrregues de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional van tenir: cops 

de porra, molts d’ells per sobre el tronc dels ciutadans, inclòs el cap; cops de 

peu; empentes i; fins i tot, trets de bales de goma a l’altura del cap, unes 

bales que el Parlament de Catalunya va prohibir el desembre de l’any 2013.  

PROVÍNCIA CÀRREGUES POLICIALS 

Barcelona 43 

Girona 13 

Tarragona 10 

Lleida 10 
Font: catmemoria.cat 

Al municipi gironí d’Aiguaviva, tot i que no s’estava produint cap mena 

d’aldarull, els antidisturbis van fer servir gasos lacrimògens per dispersar els 

ciutadans. L’ús d’aquesta arma química irrita els ulls i afecta l’aparell 

respiratori, fet que permet incapacitar de manera temporal a qui ho respiri.  

Aquest seguit de càrregues policials van ser presents des de primera hora de 

la jornada, dotant l’acte d’un ressò mediàtic inimaginable i convertint el 

referèndum català en el centre d’atenció mundial. Segons el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, les agressions policials van traduir-se 

en 991 ciutadans ferits. Barcelona va ser l’escenari on més persones van ser 

ateses pels serveis sanitaris. Els policies ferits van ser una desena segons la 

Generalitat, més d’una trentena segons Interior. La xifra de detinguts per 

                                                             
10 catmemoria.cat és un projecte que neix el 4 d’octubre de 2017 després de tres dies maratonians de 

recopilació d’informació, de disseny, de programació i de la col·laboració de molta gent. És el fruit de 

vivències en primera persona, el resultat de la necessitat de compartir aquells moments amb tothom, 
d’evitar l’oblit i mostrar al món el que passà a Catalunya durant la jornada del Referèndum. 
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desobediència i atemptat contra agents de l’autoritat (un d’ells menor d’edat) 

va ascendir a 3, segons la Guàrdia Civil. 

Regió 
Sanitària 

Àrea Atesos TOTAL % 

Barcelona Ciutat de 

Barcelona 

325  

 

413 

32% 

Metropolitana 
Nord 

58 6% 

Metropolitana 

Sud 

30 3% 

Girona - 254 254 26% 

Lleida, Alt 

Pirineu i Aran 

- 123 123 12% 

Terres de l’Ebre - 106 106 11% 

Catalunya 
central 

- 47 47 5% 

Camp de 

Tarragona 

- 48 48 5% 

TOTAL - 991 991 100% 
Font: Departament Salut, Generalitat de Catalunya 

Els ferits van presentar lesions de diferent grau. La majoria van ser atesos 

per contusions i el 83% dels diagnòstics van ser lleus. Dels 991 registrats, 5 

d’ells van ser catalogats de diagnòstic greu per part de l’assistència sanitària. 

Un d’aquests va ser un home de 70 anys que va patir un infart, es desconeix 

si per acció directa policial o per la impressió causada per la violència quan 

es disposava a votar a Lleida. Un dels casos de més ressò va ser un noi ferit 

a l’ull a causa de l’impacte d’una pilota de goma. Va succeir a l’escola Ramon 

Llull de Barcelona i l’afectat va perdre la visió d’un ull.  Els diagnòstics dels 

ferits van ser variats. 

DIAGNÒSTIC Nº D’ATESOS % 

Contusió 435 43,9% 

Policontusió 383 38,6% 

Ferida  50 5% 

Lipotímia/Hipotensió 36 3,6% 

Traumatisme crànio-

encefàlic / concusió 

30 3% 

Crisi angoixa/ansietat 28 2,8% 

Fractura 23 2,3% 

Arrítmia 3 0,3% 

Conjuntivitis  2 0,2% 

Infart agut de Miocardi 1 0,1% 

TOTAL 991 100% 
Font: Departament Salut, Generalitat de Catalunya 
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Anàlisi del conflicte 

El referèndum de l’1 d’octubre escenifica el conflicte polític entre el Govern 

de Catalunya i d’Espanya, però també entre els mateixos partits polítics 

catalans. Mentre que algunes forces defensen el dret d’autodeterminació, n’hi 

ha d’altres que el refusen. En el primer grup trobaríem els partits 

independentistes com Junts pel Sí, ERC i la Cup. També Catalunya en Comú 

sota el lideratge de Xavier Domenech és partidari del dret a decidir, tot i que 

es diferencia del bloc independentista en la defensa d’un referèndum 

vinculant, és a dir, pactat amb l’Estat espanyol. 

El PSC, tot i reconèixer la pluralitat dels territoris de l’Estat, no és partidari 

del dret d’autodeterminació. A l’altre extrem del bloc independentista se 

situen els partits de Ciutadans i el PP, els quals defensen que no es pot fer 

un referèndum d’autodeterminació perquè la Constitució no inclou aquest 

dret. En el següent quadre s’analitza el conflicte sobre el referèndum 

d’autodeterminació de Catalunya, presentant el posicionament dels principals 

partits polítics catalans, les seves propostes i les seves argumentacions. 

ACTOR PROBLEMA PROPOSTA ACTUACIÓ LEGITIMACIÓ 

JuntsxSí L’Estat espanyol no 
ens permet assolir 

la plena sobirania 

Celebrar un 
referèndum i 

proclamar la 
independència, si 

guanya el sí 

-Impulsar la Llei 
del Referèndum i 

donar-li suport 
 

-Actes de 
campanya a 

favor del ‘Sí’ 

Els catalans tenim 
tot el dret a ser 

independents i a 
exercir la plena 

sobirania com a 
Estat  

ERC No ens deixen 

exercir el dret 
d’autodeterminació 

Celebrar un 

referèndum i 
proclamar la 

independència, si 
guanya el sí 

 

-Impulsar la Llei 

del Referèndum i 
donar-li suport 

 
-Actes de 

campanya a 
favor del ‘Sí’ 

 

 
Catalunya és una 

nació 

CUP L’Estat espanyol no 

és democràtic 

Celebrar un 

referèndum i 
proclamar la 

independència, si 
guanya el sí 

 

-Impulsar la Llei 

del Referèndum i 
donar-li suport 

 
-Actes de 

campanya a 
favor del sí 

 

-El futur de 

Catalunya l’ha de 
decidir Catalunya 

 
-No hi ha via legal 

cap a la 
independència, 

només via 
legítima 

PSC No es pot anar 
contra la llei 

-Acords dins el 
marc legal o 

reforma 
constitucional 

 
-Un canvi a 

Espanya amb 
Sánchez pot 

contribuir a 

desbloquejar 

Catalunya 

-Crida a no votar 
l’1 d’octubre 

 
 

-Impulsa 
la comissió 

d'estudi sobre 
el model 

territorial 

 

-L’acte no és 
democràtic perquè 

les urnes estant 
buides de legalitat 

 
-L’única resposta 

de l’Estat no pot 
ser la legal i la 

policial 
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COMUNS L’autodeterminació 

és un dret, però la 
via de la 

unilateralitat 
només es 

construeix sobre 

una part de la 

societat 
 

Futur de diàleg, 

de canvi i de 
transformació 

social 

Crida  a la 

mobilització 
 

L’1 d’octubre és 

una mobilització 
legítima en 

defensa del dret a 
decidir 

PP Decidir què és 
Espanya i el seu 

futur és un dret de 

tots els espanyols 

El compliment de 
la llei 

-Sol·licitar al 
Constitucional 

que freni la Llei 

del Referèndum 
 

-Enviar reforços 
policials per 

mantenir l’ordre, 
si es manté la 

convocatòria del 
referèndum 

-Aquest 
referèndum és 

antidemocràtic, un 

atac a l’Estat de 
dret 

 
-La Constitució diu 

que Espanya és 
indivisible 

CIUTADANS Pretenen donar un 
cop d’Estat: la 

declaració 
d’independència 

-Eleccions 
autonòmiques 

amb cens i urnes 
de veritat 

 
-Regeneració 

política i un 
projecte comú 

per a tots els 
espanyols 

 

Campanya de 
descrèdit de l’1 

d’octubre 

 
-La independència 

seria un fracàs 
 

-El debat del pacte 
fiscal no té res a 

veure amb el 
referèndum 

 

Font: Elaboració pròpia 

Les posicions sobre el dret a decidir o dret d’autodeterminació, generalment, 

s’enfoquen des d’un punt de vista jurídic, polític i secundàriament des d’un 

punt de vista econòmic. Brilla per la seva absència l’enfocament des d’una 

perspectiva filosòfica, la qual és superior a les anteriors per naturalesa, 

legítimament parlant. 

Des d’un punt de vista de llibertat, viure és decidir i si un grup no decideix 

seran altres els qui ho faran en el seu nom, possiblement en detriment, 

sobretot en les societats conflictives d’avui dia. En aquest sentit, si la nació 

catalana no decideix, seran altres qui decidiran sobre la seva existència, en 

aquest cas els espanyols. 

El dret d’autodeterminació pot ser il·legalitzat per una llei, però mai 

deslegitimat. Es tracta d’un dret legítimament inqüestionable, i tota nació que 

s’identifica com a tal té dret a exercir-lo per escollir lliurement el seu futur i 

assolir una forma d’Estat que la protegeixi com a nació. 

Hi ha qui defensa que respectar la llei és l’essència de la democràcia. Que la 

democràcia no és votar, sinó que és complir les lleis votades. Aquest 

argument té sentit en la mesura que les lleis es fonamenten en la prèvia 

votació de la majoria, però precisament perd tot valor quan el que està en 
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joc no és el dret d’aquesta majoria que ha votat (espanyola), sinó el dret 

d’una altra majoria, és a dir, la dels ciutadans de Catalunya. 

No és democràtic afirmar que la llei està per sobre de tot. En una democràcia 

parlamentària el poble es manifesta de moltes maneres i negar que es pugui 

manifestar en relació a l’autodeterminació no és precisament democràtic. No 

és un problema de legitimitat, ni tan sols de legalitat. El problema és de 

voluntat política. 

James Cameron va estar disposat a oferir un referèndum sobre la 

independència d’Escòcia que es va acabar celebrant fruit de l’acord entre el 

govern escocès i el del Regne Unit. Tan Junts pel Sí com Esquerra Republicana 

han citat regularment el referèndum escocès del 2014 en l’intent de 

desencallar el conflicte. El precedent demostra que negar la realització de la 

consulta a Catalunya no és més que un posicionament antidemocràtic i una 

qüestió d’interessos, ja que factible ho és tal com demostra el cas britànic. 

Per tant, cap dels motius per impedir la consulta són de rebut.  

A banda de la legitimitat del referèndum com a tal, un dels punts que més 

controvèrsia ha generat van ser les càrregues policials. Els partits 

independentistes les van condemnar amb contundència, així com el PSC i els 

Comuns. En canvi, Ciutadans i el PP les van defensar justificant que els cossos 

de seguretat complien el mandat judicial que ordenava impedir el 

referèndum. El partit d’Albert Rivera i d’Inés Arrimades, fins i tot, va demanar 

posteriorment condecorar els policies i guàrdies civils del dispositiu de l’1 

d’octubre. 

Es pot ser partidari de la intervenció policial per evitar el referèndum, però 

no és justificable posicionar-se a favor de l’actuació agressiva i 

desproporcionada que van exercir les forces de seguretat. La Policia Nacional 

i la Guàrdia Civil van carregar contra la població civil pacífica, la qual no 

agredia, sinó que es mantenia aturada per evitar que s'emportessin les urnes 

i es pogués seguir votant, no pas per provocar cap tipus d’aldarulls ni de 

violència.  

La majoria de les persones presents en els centres de votació van optar per 

la resistència pacífica, rebent els cossos policials amb els palmells de les mans 

alçades i obertes o bé amb els braços entrellaçats. El denominador comú 
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entre tots ells eren els crits manifestant la seva voluntat de votar, res que no 

es pugui englobar dins el marc de l’exercici del dret a reunió pacífica, de 

llibertat d’expressió o de participació política pacífica. 

Davant d’aquest escenari pacifista, tant la Policia Nacional com la Guàrdia 

Civil podrien haver actuat d’una altra manera per assolir el mandat judicial, 

evitant qualsevol tipus d’agressió. Com a alternativa, podrien haver 

acordonat els accessos amb antelació i, en cas necessari, retirar les persones 

mitjançant la tècnica d’arrencar cebes. S’haguera evitat el dany físic a molts 

ciutadans i si el problema era que faltaven policies, el dispositiu hauria 

d’haver estat superior als 10.000 agents. L’actuació de la Policia Nacional i 

de la Guàrdia Civil el primer dia d’octubre pot estar justificada des d’un punt 

de vista legal, però mai des d’un punt de vista legítim. 

Les agressions policials de l’1 d’octubre atempten contra les llibertats 

públiques de la ciutadania i els drets humans. No només van ser atacs contra 

la integritat física de les persones, sinó que també les van afectar 

psicològicament mitjançant un tracte degradant amb una marcada 

desproporcionalitat en l’ús de la força per part dels cossos de seguretat. 

Més que un referèndum, una reivindicació 

Si bé el referèndum de l’1 d’octubre i els actes previs es van concentrar en el 

darrer trimestre de l’any 2017, la voluntat de celebrar-lo no va néixer d’un 

dia per l’altre ni per un motiu gratuït. El desig de disposar de més 

reconeixement i sobretot de més competències en l’àmbit econòmic  per part 

de Catalunya s’ha fet palès des de principis del segle XX. L’aprovació de 

l’Estatut, curiosament a través d’un referèndum, va ser l’exemple de què una 

bona part dels catalans volien modificar la relació de Catalunya amb l’Estat. 

Una modificació que, aleshores, no implicava cap independència, però sí que 

exigia un diàleg obert i honest entre les parts. 

Des de Madrid s’ha mirat sempre amb recel millorar les condicions de 

finançament de Catalunya i per descomptat dotar-la de més sobirania, com 

demostra el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PP contra el nou 

Estatut de Catalunya per considerar-lo una constitució paral·lela. Després de 

quatre anys de deliberacions el Tribunal Constitucional va retallar l’Estatut, 

amputant una llei aprovada en referèndum pels catalans. Començava l’era de 
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l’independentisme, un moviment cada cop més consolidat a partir de capítols 

com la negativa de Rajoy al pacte fiscal i a qualsevol tipus de diàleg que 

atorgués masses competències a la comunitat autònoma d’Espanya amb més 

pes al PIB. 

Que s’arribés a l’1 d’octubre s’explica precisament per una lògica de diàleg 

desatesa per part del Govern central durant la darrera dècada, en la qual s’ha 

limitat a donar una resposta exclusivament legalista. Aquesta negativa al 

diàleg per part de l’Executiu espanyol s’ha de tenir en compte per entendre 

el perquè es va arribar tirar endavant un referèndum unilateral des del 

Parlament de Catalunya. Si en comptes de fer orelles sordes al diàleg des de 

Madrid s’hagués afrontat el problema i donat una solució a les aspiracions 

catalanes, s’haurien evitat molts episodis com el que va tenir lloc l’1 

d’octubre, el qual no deixa de ser una reivindicació per exemplificar la 

desatenció per part del Govern central durant tants anys.  
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4.2.-OBJECTIU 2. ESTUDIAR LES VALORACIONS DELS DIARIS 

SOBRE ELS PRINCIPALS ÍTEMS DEL REFERÈNDUM DE L’1 

D’OCTUBRE 

El segon objectiu se centra en l’anàlisi de les peces d’opinió d’El País, El Mundo 

i l’ABC l’endemà de l’1 d’octubre. L’estudi ha consistit en la lectura de tots els 

articles d’opinió, juntament amb les portades i els editorials, i a partir dels 

objectius marcats s’han seleccionat els fragments rellevants per verificar o bé 

refutar el conjunt d’hipòtesis delimitades. Els resultats obtinguts s’han 

classificat i presentat en funció de cada objectiu i les corresponents hipòtesis. 

En aquest apartat s’exposaran els resultats més significatius, ja que l’anàlisi 

de tots els fragments rellevants s’inclourà als annexos amb les corresponents 

fitxes.  

Mitjançant gràfics de barres es podrà observar el nombre de vegades que una 

determinada hipòtesi ha estat verificada o refutada en els fragments 

rellevants. La presentació dels gràfics permetrà observar tant el contrast de 

la corresponent hipòtesi a escala global com per cada rotatiu. 

A banda de les 3 portades i els 3 editorials, el total d’articles analitzats ha 

estat de 36 (11 d’El País, 12 d’El Mundo i 13 de l’ABC). D’aquest conjunt de 

textos s’han extret 127 fragments rellevants (36 d’El País, 48 d’El Mundo i 43 

de l’ABC), els quals han estat la base per contrastar les hipòtesis. En algunes 

ocasions, un mateix fragment rellevant ha servit per donar resposta a més 

d’una hipòtesi. 
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Objectiu 2.1. Estudiar la significació política i social que atorguen al 

referèndum 

Amb aquest objectiu es pretén estudiar quina és la idea o imatge que tenen 

els articulistes dels principals diaris de Madrid sobre el referèndum, des de 

dos punts de vista. Un correspon a la dimensió democràtica de l’acte, és a 

dir, a la hipotètica legitimitat del mateix com a votació. L’altra s’enfoca al 

referèndum com a mobilització ciutadana i a la transcendència que li atorguen 

els rotatius. 

 

 [H1-Deslegitimen el referèndum com a acte democràtic] 

                         

Font: Elaboració pròpia 

La primera hipòtesi pressuposava que la premsa escrita de referència de 

Madrid va aprofitar les columnes d’opinió, juntament amb l’editorial i la 

portada, per deslegitimar el referèndum com a acte democràtic. El contrast 

d’aquesta hipòtesi a través de 34 fragments rellevants és rotund, amb la 

totalitat dels fragments verificant el corrent deslegitimador i en conseqüència 

la hipòtesi. Cap dels tres diaris ha legitimitat la votació utilitzant diferents 

arguments, alguns d’ells coincidents.   

A continuació es presenten les proposicions extretes de tots els fragments 

rellevants relacionats amb la hipòtesi sobre la deslegitimació del referèndum. 

 

0 5 10 15

ABC

EL MUNDO

EL PAÍS

ABC El Mundo El País

Refutada (0) 0 0 0

Verificada (34) 13 13 8

Hipòtesi 1: Deslegitimació referèndum
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Proposicions extretes dels fragments rellevants relacionats  

amb la hipòtesi 1: deslegitimació del referèndum 

 

 

 
 

El País 

1-El referèndum va ser il·legal 2-El referèndum va ser il·legal 

3-No va ser un referèndum el 
què va tenir lloc 

4-El referèndum és una ficció 
inventada per la Generalitat 

5-El referèndum no es va 
celebrar 

6-El referèndum no va ser 
verdader 

 

7-El referèndum s’ha celebrat, 
però es tracta d’un delicte 

col·lectiu 
 

8- El referèndum va ser il·legal 

 

 

 

 

El Mundo 

9-El referèndum va ser il·legal 10-El referèndum va ser una 
farsa 

11-El referèndum va ser un cop 

d’Estat 

12-El referèndum va ser una 

revolució fallida 
 

13-El referèndum no va passar 
de l’escenificació 

14-El referèndum va ser una 
aberració jurídica 

15- El referèndum va ser un motí 

insurreccional de pandereta 
 

16-El referèndum no va tenir cap 

tipus de validesa 
 

17-El referèndum va ser una 

maniobra antidemocràtica del 
tot il·legal 

 

18- El referèndum va ser una 

farsa de lògica teatral 

19-Es podia votar tants cops 

com es volgués en el referèndum 
 

20- El referèndum va ser il·legal 

21-No va haver-hi cap 
referèndum 

 

 

 

 

ABC 

22-El referèndum ha fracassat 23- El referèndum va ser il·legal 

24-El referèndum va ser un cop 
d’Estat 

25- El referèndum va ser un 
delicte 

26-El referèndum va ser un frau 

del tot il·legal 
 

27- El referèndum no va existir, 

va ser una farsa 
 

28- El referèndum és un cop 
d’Estat 

29- El referèndum va ser una 
representació teatral d’un cop 

d’Estat 

30- El referèndum va ser una 

paròdia de consulta il·legal 

31- El referèndum va ser una 

farsa 
 

32- No va ser un referèndum 

perquè no es van donar les 
condicions necessàries 

 

33- El referèndum no va passar 

d’una posada en escena 
 

34- El referèndum va ser una 

pantomima antidemocràtica 
 

 

D’entre el total de fragments rellevants que han servit per contrastar la 

primera hipòtesi específica del treball, a continuació es presenten alguns 

exemples representatius que il·lustren el discurs dels diaris. Cada exemple 

anirà complementat per la proposició extreta i per un comentari explicatiu. 

La proposició permet identificar la idea principal que projecta el corresponent 

rotatiu en relació amb la hipòtesi plantejada, mentre que a través del 
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comentari s’analitzen les afirmacions que conté el fragment en relació amb la 

hipòtesi i es reflexiona sobre el seu contingut explícit i implícit amb l’objectiu 

d’evidenciar el posicionament del diari. Un cop analitzats els exemples 

representatius, es conclou amb una consideració global sobre el 

posicionament dels diaris.  

Els següents exemples representatius verifiquen la primera hipòtesi específica 

del treball: 

El País 

“La consigna de la Generalitat proclama ‘Esto sí es un referéndum’ aunque 

se vea la ficción desde minutos antes de la apertura de las urnas opacas-

nunca mejor dicho-para aceptar votos en cualquier lugar, sin papeletas 

oficiales o sobres, sin sindicatura electoral, con la treta del censo universal y 

observadores internacionales que ni Maduro.” 

Proposició extreta: El referèndum és una ficció inventada per la Generalitat 

En aquest cas es presenta el referèndum com una ficció, deslegitimant l’acte 

per la manca de garanties en el procés de votació. Parlant d’urnes opaques 

es qüestiona la certesa dels resultats del referèndum, distorsionats per uns 

independentistes que van poder votar tants cops com van voler. Remarcant 

l’absència de paperetes oficials o l’ús del cens universal es projecta un 

missatge de desprestigi envers el referèndum, el qual no es considera seriós 

perquè no compleix cap requisit i no va passar de la representació. En fer 

referència a uns observadors internacionals que ni Nicolás Maduro hagués 

disposat en unes votacions veneçolanes, implícitament s’afirma que aquests 

estaven comprats, condicionats per determinar un veredicte favorable a 

l’independentisme i, per tant, allunyats de la neutralitat que hauria de 

correspondre a aquest rol. 

“Un referéndum ilegal, alentado por leyes hechas para ser violadas por 

ellos mismos. Un Govern que juega a la Gallinita ciega con las urnas y con 

las papeletas. Los Mossos que se esconden, como los libros, en el Monte de 

Piedad.” 

Proposició extreta: El referèndum va ser il·legal 
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En aquest fragment la deslegitimació se centra en el fet que la llei no permet 

celebrar el referèndum. Es posa èmfasi en el seu caràcter il·legal, ja que no 

només anava en contra de la llei espanyola, sinó que també respecte de les 

que va aprovar el mateix Parlament de Catalunya, conegudes com a Lleis de 

Desconnexió. Recordant aquesta doble il·legalitat s’alerta de l’absoluta manca 

de validesa de l’acte, així com del ridícul que el govern català va fer amagant 

urnes i paperetes fins al darrer moment.  

El Mundo 

“Y a cambio de no haber impedido la celebración del golpe de Estado (que 

ha sido algo más que una consulta ilegal o un referéndum sin garantías: 

una abierta sedición contra España encabezada por los representantes del 

Estado en Cataluña), seguir sin impedirlo en el futuro. Todavía condecorará 

al traidor Trapero.” 

Proposició extreta: El referèndum va ser un cop d’Estat 

Aquest fragment correspon a Federico Jiménez Los Santos, un dels 

periodistes de referència en contra del moviment independentista. Entén que 

el fet de ser il·legal i de no haver-hi garanties en el recompte de vots deixa 

sense efecte el referèndum, però la deslegitimació va més enllà equiparant 

l’acte a un cop d’Estat. Un periodista amb ressò a Espanya està dient al gran 

públic que els independentistes han intentat prendre el poder polític d'una 

manera violenta, vulnerant la legitimitat institucional de l’Estat i les normes 

legals. També parla de sedició oberta, és a dir, d’alçament públic i col·lectiu 

contra l’autoritat. Tot és desprestigi d’acord amb com es va produir. El què, 

és a dir, la voluntat de 2 milions de catalans és residual. 

“Ciertamente, lo que se desarrolló ayer en Cataluña no fue un referéndum, 

sino una aberración jurídica que pretendieron vestir de una legalidad 

alternativa, con uso delictivo del censo electoral. Luego, lo de siempre, la 

aberración jurídica y moral suele ir coronada por la guinda del esperpento. 

Normal que se dotaran de urnas diseñadas para separar basura orgánica.” 

Proposició extreta: El referèndum va ser una aberració jurídica 
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El caràcter antijurídic del referèndum, és a dir il·legal, és el centre de la 

crítica. Si el que emparava la votació va ser una legalitat alternativa, l’acte 

queda sense efecte, ja que per tenir validesa hauria d’estar acceptat per la 

Constitució espanyola, l’única llei vàlida. A més, fent referència a l’ús delictiu 

del cens electoral es menyspreen els resultats electorals per una manca de 

fiabilitat fruit d’una suposada distorsió dels independentistes. El fragment 

conclou alertant que les urnes utilitzades normalment són utilitzades per 

separar brossa. Donada la duresa prèvia dels comentaris, convida a 

interpretar que s’equiparà el valor dels vots de l’1 d’octubre amb les deixalles. 

ABC 

“A estas alturas, parece claro que el objetivo del independentismo catalán es 

romper el orden constitucional vigente y que el <referéndum> del 1-O era 

el medio o la excusa para lograr su fin. Por eso no merece la pena insistir en 

lo obvio y subrayar el carácter ilegal (véase el editorial en la página 

anterior) de la convocatoria fraudulenta de ayer.” 

Proposició extreta: El referèndum va ser un frau del tot il·legal 

Mitjançant aquest fragment l’autor deslegitima el referèndum: “Si es va 

celebrar al marge de la llei, perd tota validesa i queda deslegitimat”, seria el 

missatge. Aquesta és la visió de l’autor, qui confon la legalitat amb la 

legitimitat quan no té per què ser el mateix. La legalitat pertany a l’ordre del 

dret, normes de les quals contenen força de llei i generen obligació jurídica. 

Ara bé, la legitimitat se situa en l’òrbita de l’ètica pública, independentment 

del que dicti un text legal. Considerant la convocatòria un frau es resta 

significació al referèndum entès com a acció contrària a la veritat, com un 

engany, com una vulneració de la norma.  

“Los sediciosos catalanes han perpetrado un golpe de estado disfrazado 

de participación democrática. [...] Por tanto, es obligatorio que ganemos 

quienes creemos en la democracia y no en la ruptura. Si vence el Estado, 

ellos podrán vivir con nosotros; si ganan los sediciosos, nosotros no 

podremos vivir con ellos.” 

Proposició extreta: El referèndum va ser un cop d’Estat 
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El desprestigi del referèndum, en aquest cas, es fa equiparant-lo a un acte 

d’imposició com és un cop d’Estat. Encara que pugui semblar un acte 

democràtic on hi ha urnes, es dipositen vots i el resultat final depèn de la 

voluntat de la majoria el que realment ha passat l’1 d’octubre, segons l’autor, 

és una maniobra per assolir el poder de manera antidemocràtica, violant la 

llei i imposant unes idees. 

A partir d’aquests exemples representatius, i del total de fragments 

analitzats, s’observa que El País, El Mundo i l’ABC utilitzen les peces d’opinió 

per deslegitimar el referèndum i que en línies generals coincideixen en 

l’argumentació. El principal argument comú entre els rotatius és la referència 

al caràcter il·legal de l’1 d’octubre, però en comparteixen d’altres. És el cas 

de la manca de garanties en el cens, en el recompte o en el control de les 

vegades que es podia votar. També la presentació de l’acte com un delicte, 

com una ficció o representació teatral, com irreal o fals o bé com a fracàs. 

Hi ha una gran diferència entre El País i els altres dos rotatius. Als arguments 

esmentats per deslegitimar el referèndum, El Mundo i l’ABC n’afegeixen un 

que no fa servir el diari del grup Prisa: l’equiparació a un cop d’Estat. El Mundo 

és el diari on es fa més present aquest tipus d’argumentació amb 

comparacions a un cop d’Estat, a una revolució o a un motí insurreccional. 

 

[H2-Deslegitimen el referèndum com a mobilització] 

 

Font: Elaboració pròpia 

0 0,5 1 1,5 2

ABC

EL MUNDO

EL PAÍS

ABC El Mundo El País

Refutada (3) 0 1 2

Verificada (4) 1 2 1

Hipòtesi 2: Deslegitimació mobilització 
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Amb aquesta hipòtesi s’avançava la possibilitat que els 3 grans diaris de 

Madrid van deslegitimar, a través de les peces d’opinió, la mobilització 

ciutadana que es va produir l’1 d’octubre. En comparació a la primera hipòtesi 

aquesta ha presentat molts menys fragments per contrastar-la. El nombre de 

verificacions, amb 4, ha estat superior a les vegades que s’ha refutat (3).  

El País ha estat l’únic dels rotatius que presenta més refutacions que 

verificacions, sinònim de reconèixer el potencial de la mobilització en més 

ocasions que no pas al contrari. El Mundo presenta 1 fragment que refuta la 

hipòtesi per 2 que la verifiquen. L’únic fragment de l’ABC que fa referència a 

la mobilització resta significació a la resposta popular, verificant la hipòtesi. 

A continuació es presenten les proposicions extretes dels fragments 

rellevants relacionats amb la hipòtesi sobre la deslegitimació de la 

mobilització. 

Proposicions extretes dels fragments rellevants relacionats  

amb la hipòtesi 2: deslegitimació de la mobilització 

 
 

El País 

1- Es va produir una gran 
mobilització 

2- La mobilització potser no va 
ser tan significativa com diuen  

 

3- Els catalans que van anar a 

votar van ser abundants 

 

 

El Mundo 

4- La desmobilització va ser 

superior 

5- Van ser milers les persones 

dispersades per Catalunya 

6- La mobilització va ser gran  

ABC 

7- Van ser pocs els catalans que 

van participar en el referèndum 
 

 

D’entre el total de fragments rellevants que han servit per contrastar la 

segona hipòtesi específica del treball, a continuació es presenten alguns 

exemples representatius que il·lustren el discurs dels diaris. Cada exemple 

anirà complementat per la proposició extreta i per un comentari explicatiu. 

La proposició permet identificar la idea principal que projecta el corresponent 

rotatiu en relació amb la hipòtesi plantejada, mentre que a través del 

comentari s’analitzen les afirmacions que conté el fragment en relació amb la 

hipòtesi i es reflexiona sobre el seu contingut explícit i implícit amb l’objectiu 

d’evidenciar el posicionament del diari. Un cop analitzats els exemples 

representatius, es conclou amb una consideració global sobre el 

posicionament dels diaris.  
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Els següents exemples representatius han refutat la hipòtesi: 

El País 

“Así que el referéndum independentista “efectivo, con todas las garantías y 

vinculante” que prometió el Govern no se ha producido: colapsó desde 

primera hora de la mañana, garantizando la pervivencia de la legalidad 

democrática. Y al mismo tiempo, la movilización popular- en parte 

secesionista, en otra porción antigubernamental y en ocasiones, de ambos 

signos- fue categórica, intensa, masiva.” 

Proposició extreta: Es va produir una gran mobilització 

Si bé es deslegitimen els resultats del referèndum per la manca de garanties, 

es reconeix la mobilització popular. Els més de 2 milions de catalans que van 

participar en el referèndum fan que l’autor titlli de categòric i massiu el 

moviment popular. En aquest sentit afirma de manera absoluta la mobilització 

sense condicions ni alternatives que valguin i la considera de gran quantitat. 

Amb la ‘intensitat’ projecta energia al moviment. 

 “En sentido tragicómico, podría decirse que la lluvia no disuadió la afluencia 

de los catalanes a las urnas.” 

Proposició extreta: Els catalans que van anar a votar van ser abundants 

Reconeixent l’afluència i, per tant, l’abundant participació dels catalans al 

referèndum, l’autor reconeix la importància de l’acte des del punt de vista de 

la mobilització popular, independentment de la legalitat de l’acte. Fent 

referència a la pluja està dotant de força el moviment i donant mèrit als que 

es van mobilitzar tot i unes condicions meteorològiques adverses. 

El Mundo 

“Los datos que anuncie el Govern no valen, aunque han sido apoyados por la 

barra libre en una gran movilización. Los ciudadanos podían depositar el 

voto donde gustaran y tantas veces como quisieran.” 

Proposició extreta: La mobilització va ser gran 
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La deslegitimació del referèndum és evident, però no amaga que la 

mobilització popular va existir i que aquesta va ser important. 

Els següents són exemples representatius que han verificat la hipòtesi: 

El Mundo 

“Las miles de personas dispersas por toda Cataluña no actuaron 

pacíficamente. La paz es la ley, y esos miles ejercieron violencia moral activa 

y violencia física (casi siempre) pasiva contra el cumplimiento de las 

resoluciones judiciales que habían declarado ilegal la maniobra 

antidemocrática.” 

Proposició extreta: Van ser milers les persones dispersades per Catalunya 

Parlant de milers es minimitza descaradament la mobilització ciutadana. No 

només es resta importància al moviment popular, sinó que s’està 

distorsionant en un nombre molt considerable el nombre de catalans que van 

participar d’una manera o altra en la jornada, situant el nombre d’assistents 

dins un interval molt inferior al real. De milers a milions hi van uns quants.  

ABC 

“Cataluña vivió ayer una jornada que algunos intentaron presentar como un 

día de terror. Estuvo muy lejos de ello. Fue solo un domingo en el que unos 

pocos quisieron alterar ilegal e ilegítimamente la vida de la mayoría.” 

Proposició extreta: 

Van ser pocs els catalans que van participar en el referèndum 

Van ser milions de persones les que van anar a votar l’1-O. Pérez-Maura, en 

canvi, destaca que van ser pocs. Pocs és una paraula vaga, però en aquest 

cas també de distorsió de la realitat, ja que més de 2 milions de catalans 

dipositant el seu vot no són precisament ‘pocs’. Projectant una quantitat baixa 

de mobilitzats es treu força al moviment independentista. 

Analitzats tots els fragments rellevants és destacable la poca referència a la 

mobilització popular per part de la premsa de referència de Madrid, gairebé 

no en parlen. Els rotatius se centren a deslegitimar el referèndum com a 

votació, remarcant el caràcter il·legal de l’acte.  
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Objectiu 2.2. Estudiar la dimensió identitària nacionalista dels diaris 

En aquest punt l’objectiu se centra en l’estudi de la dimensió ideològica, 

políticament parlant, dels articulistes i com a conseqüència dels diaris. D’una 

banda es pretén identificar si la unitat d’Espanya i la seva indivisibilitat 

territorial és una base sobre la qual se sustenta la ideologia nacionalista 

espanyola dels columnistes. Seria el cas dels ferms defensors de la 

Constitució des del punt de vista que es fonamenta en la indissoluble unitat 

de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols.  

 

L’altre punt objecte d’estudi se centra a esbrinar si aquesta ideologia 

nacionalista espanyola parteix de la base que la democràcia no és votar, sinó 

que és complir les lleis votades, és a dir, que la democràcia no comença amb 

els vots sinó que comença amb complir el que s’ha votat. Per esbrinar-ho es 

buscarà en els articles dels rotatius si el fet de limitar-se a aplicar la llei es 

considera la solució per acabar amb el conflicte.  

 

[H3-La seva base ideològica d’identitat nacional és el caràcter indivisible i 

unitari de la nació espanyola] 

 

Font: Elaboració pròpia 

La tercera hipòtesi del treball pressuposava que la ideologia nacionalista 

espanyola té la unitat i indivisibilitat del país com a pilar innegociable. El 

contrast s’ha dut a terme a partir de 21 fragments rellevants, els quals han 
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Hipòtesi 3: Unitat d'Espanya
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verificat la hipòtesi en la seva totalitat. L’absència de refutacions mostra que 

la unitat del país, sigui amb autonomies o amb Estats federals, és sagrada 

per la ideologia nacionalista espanyola. El Mundo ha estat el rotatiu amb més 

fragments rellevants que defensen aquesta indivisibilitat de la nació, seguit 

de l’ABC i amb El País en darrera posició.  

Aquestes són les proposicions que s’han extret de tots els fragments 

rellevants relacionats amb la hipòtesi sobre la unitat territorial d’Espanya. 

Proposicions extretes dels fragments rellevants relacionats  

amb la hipòtesi 3: unitat d’Espanya 

 

 
 

 

El País 

1- Espanya és el denominador 

comú de totes les Comunitats 
Autònomes 

 

2- Espanya té un gran potencial 

sempre que es mantingui unida 

 

3- S’ha d’evitar que Espanya es 

trenqui 

 

4- L’1 d’octubre, com a 

subversió, atempta contra 
l’estabilitat d’Espanya 

5- El debat de la desintegració és 
present a Espanya 

 

 

 

 

El Mundo 

6- Els independentistes s’han 
revelat contra l’Estat 

7- Votar sí en el referèndum és 
voler separar Catalunya 

d’Espanya  

8- L’objectiu independentista és 

destruir la Constitució 

9- La unitat d’Espanya està en 

perill, si és que no s’ha trencat 
ja 

10- El Govern havia de defensar 
la unitat d’Espanya 

11- Els independentistes 
pretenen deixar a Espanya sense 

el territori català 

12- Els independentistes van 

intentar prendre el control d’un 
territori espanyol 

 

13- Els nacionalistes catalans  

tornen a trair el pacte 
constitucional 

 

14- La unitat d’Espanya prima 
sobre el dret d’autodeterminació 

en el cas de Catalunya 
 

 

ABC 
15- Espanya està danyada 16- Qui vol la ruptura d’Espanya 

no és demòcrata 

17- Espanya és una pàtria 

comuna i indivisible 
 

18- L’independentisme català 

vol trencar l’ordre constitucional 

19- Si el Govern central no pren 
mesures, l’Estat serà una 

‘piltrafa’ i la nació un record 
 

20- Espanya es trencarà, si el 
cop d’Estat triomfa 

 

21- L’objectiu dels 
independentistes és dinamitar 

Espanya 

  

D’entre el total de fragments rellevants que han servit per contrastar la 

tercera hipòtesi específica del treball, a continuació es presenten alguns 

exemples representatius que il·lustren el discurs dels diaris. Cada exemple 

anirà complementat per la proposició extreta i per un comentari explicatiu. 

La proposició permet identificar la idea principal que projecta el corresponent 
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rotatiu en relació amb la hipòtesi plantejada, mentre que a través del 

comentari s’analitzen les afirmacions que conté el fragment en relació amb la 

hipòtesi i es reflexiona sobre el seu contingut explícit i implícit amb l’objectiu 

d’evidenciar el posicionament del diari. Un cop analitzats els exemples 

representatius, es conclou amb una consideració global sobre el 

posicionament dels diaris.  

Els següents són exemples representatius que han verificat la hipòtesi: 

El País 

“España es el apellido que llevan tras de sí cada uno de los nombres de 

las comunidades autónomas. Si queremos trasladar la emocionalidad de 

los debates rupturistas a planos simbólicos, tenemos que imaginarnos a un 

montón de hermanos compartiendo una gran casa.” 

Proposició extreta: 
Espanya és el denominador comú de totes les comunitats autònomes 

Es projecta la idea que Espanya és la suma de cada un dels seus territoris, 

cadascun d’ells amb les seves peculiaritats, però tots ells imprescindibles per 

ser forts com a país. En catalogar certs debats de rupturistes denota que 

l’autor els concep com una amenaça per la unitat de l’Estat. 

“El sí a la idependencia supone rechazar el vínculo entre los pueblos de 

España, que tiene mucho que ofrecer en el concierto mundial desde una 

articulación de unidad y pluralidad que tan pocos países han sabido 

engarzar.” 

Proposició extreta: 

Espanya té un gran potencial sempre que es mantingui unida 

Com que la independència va en contra de la unitat d’Espanya l’autora l’ataca 

i prescindeix de fer l’exercici de comprendre que poden haver-hi causes més 

profundes per desitjar-la, siguin identitàries o econòmiques. Cortina entén la 

independència com un desig que aspira a danyar Espanya i acaba parlant de 

la unitat de la nació com una condició imprescindible per no perdre potencial 

com a país. Aquesta afirmació, implícitament, suposa que si Espanya no es 

manté unida, no serà forta, ni tindrà el potencial suficient per assolir 

determinades fites. Reconeix la pluralitat, sempre dins la unitat. 
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El Mundo 

“Si Rajoy conservara algún resto de dignidad y La Niña de la Sexta un mínimo 

de vergüenza, ayer hubieran llamado a la Zarzuela pidiendo perdón por 

financiar, habilitar y no impedir la bochornosa jornada golpista, y quedando 

a disposición del Jefe del Estado para facilitar la formación de un Gobierno de 

emergencia y de unidad constitucional (PP, Cs y PSOE) con dos tareas 

esenciales: frenar el proceso revolucionario que se ha puesto en marcha para 

destruir el régimen constitucional español y, tras imponer en toda 

España el régimen legal que permita eliminar las instituciones que se han 

rebelado contra el Estado (las catalanas, para empezar), convocar elecciones 

antes de que sean los golpistas y sus socios los que, tras una moción de 

censura, puedan convocarlas y legalizar el desguace de la Nación.” 

Proposició extreta: L’objectiu independentista és destruir la Constitució 

Els independentistes volen crear una nació pròpia que implicaria la destrucció 

de l’actual règim legal que sosté la unitat Espanya, afirma el fragment. Es 

contempla la independència catalana com una seriosa amenaça contra la 

indivisibilitat de la nació espanyola i s’indica la necessitat de prendre mesures 

immediates per frenar un procés revolucionari abans que sigui massa tard. 

Expressions com destrucció o desballestament de la nació denoten la 

preocupació envers la situació. 

“Los independentistas de camisa vieja y los agregados de última hora han 

comprobado que tanto empeño sirvió para esto. Para poner en pie una loca 

historia que propone embalar España y sacarla de Cataluña, piedra a 

piedra, mientras unos cantan Els Segadors atizando por efecto contagio a 

esos otros mozos absurdos del Cara al sol (mirando la letra en el móvil).” 

Proposició extreta: 
Els independentistes pretenen deixar a Espanya sense el territori català 

‘Piedra a piedra’ diu Lucas. El sentiment de l’autor sembla a flor de pell, en 

fer referència a unes pedres que van ser posades segles enrere amb un gran 

esforç per unificar un país que no pot ser trencat així com així. El bloc de 

pedres és indivisible, així es va fer constar en la ‘sagrada’ Constitució, i 

permet mantenir a Catalunya i Espanya dins el mateix sac. 
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“Porque es innegable que el principio de integridad territorial prima 

sobre el de libre determinación salvo en los casos de pueblos colonizados, 

ocupados militarmente o aquellos en los que los ciudadanos hayan visto 

rechazado un acceso efectivo al gobierno para asegurar su desarrollo político, 

económico, cultural y social (Dictamen del Tribunal Superior de Canadá del 

20 de agosto de 1998). Circunstancias que evidentemente no se dan en 

Cataluña.” 

Proposició extreta: 

La unitat d’Espanya prima sobre el dret d’autodeterminació en el cas de 
Catalunya 

Aquest fragment correspon al columnista José Manuel García-Margallo. Si bé 

l’exministre espanyol d’Assumptes Exteriors no tanca la porta a la possibilitat 

de reformes constitucionals al llarg de l’article, la seva base ideològica no 

contempla reformes quan el que està en joc és la unitat d’Espanya. Ho 

demostra afirmant que la integritat territorial espanyola prima sobre el dret 

d’autodeterminació català. És el clàssic ‘parlem del que vulgueu, menys del 

que realment desitgeu’. 

ABC 

“Los sediciosos catalanes han perpetrado un golpe de estado disfrazado de 

participación democrática. [...] Por tanto, es obligatorio que ganemos 

quienes creemos en la democracia y no en la ruptura. Si vence el 

Estado, ellos podrán vivir con nosotros; si ganan los sediciosos, nosotros no 

podremos vivir con ellos.” 

Proposició extreta: Qui vol la ruptura d’Espanya no és demòcrata 

A través d’aquest fragment es penja el cartell d’antidemòcrata a tots aquells 

que aposten per la independència de Catalunya. En canvi es considera 

demòcrata a tot aquell qui defensa la unitat territorial d’Espanya. En aquest 

sentit la dicotomia no associa la democràcia al ‘com’, sinó al ‘què’. Aquest 

‘què’ suposa defensar la unitat d’Espanya com a nació. Si ets independentista, 

no comparteixes aquest ‘què’, fet que et converteix en antidemocràtic per 

aspirar a dinamitar la unitat del país. 
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“Contrariamente a lo que el nacionalismo argumenta, el separatismo ha 

progresado no por haber ignorado España las necesidades de los ciudadanos 

catalanes sino por la timidez de la estructura institucional española para dotar 

de plena viabilidad a la propuesta de unos ciudadanos <libres e iguales> 

residenciados en una <patria común e indivisible>.” 

Proposició extreta: Espanya és una pàtria comuna i indivisible 

El columnista d’aquest fragment és el polític i diplomàtic espanyol, membre 

integrant del Partit Popular, Javier Rupérez. És el fragment on queda més clar 

que la unitat i indivisibilitat d’Espanya com a país és un pilar bàsic de la 

ideologia nacionalista espanyola de qui l’escriu. Si l’autor entén Espanya com 

una pàtria comuna i indivisible, no entra en el seu cap la independència de 

Catalunya perquè aquesta atempta contra un principi ideològic primordial: la 

unitat de la nació espanyola. 

“Si tras el referéndum de 2014 se hubiera cortado en seco el desafío 

secesionista, asumiendo el control de la autonomía en aplicación del artículo 

155 de la Constitución, nunca habríamos llegado a la situación actual. Si tras 

lo sucedido este 1-O no se activa de immediato ese mecanismo previsto en 

la Carta Magna precisamente para casos como éste, se procede a detener a 

los sediciosos, se disuelve el cuerpo de los mossos o se asegura su obediencia 

a los jueces, y se garantiza el restablecimiento del Estado de Derecho en 

Catalunya, el golpe habrá triunfado y acabará quebrándose España. “ 

Proposició extreta: Espanya es trencarà, si el cop d’Estat triomfa 

Columna que alerta sobre la necessitat de prendre mesures abans que s’acabi 

trencant Espanya. Segons el fragment el fet de no haver aplicat el 155 com 

a resposta al 9-N del 2014, veient on s’ha arribat, ha de servir d’exemple per 

aplicar-lo immediatament. Hi ha un risc que podria suposar el trencament de 

la nació espanyola i aquest risc és un cop d’Estat. Si aquest triomfés, 

dinamitaria la unitat d’Espanya, cosa que no es pot permetre. 

Analitzats tots els fragments i verificada la hipòtesi en tots els casos, és 

evident que la unitat i indivisibilitat d’Espanya és un pilar ideològic del 

nacionalisme espanyol. Dit això, hi ha diferències entre els tres rotatius. El 

diari El País, en línies generals, defensa aquesta unitat amb subtilesa com ho 
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demostra el fet d’equiparar la separació catalana a un refús del vincle entre 

els pobles d’Espanya. També ho demostra el fet d’utilitzar metàfores com la 

comparació de les comunitats autònomes amb una gran família o el 

trencament de l’Estat amb el de tota la vaixella. De fet s’arriba a defensar la 

pluralitat sempre que es respecti la unitat, una mostra de certa tolerància i 

comprensió. 

La línia d’El País, per tant, es desmarca clarament de l’alarmisme i la duresa 

d’El Mundo i l’ABC. En aquests dos darrers rotatius hi abunden expressions 

com la de dinamitar o trencar Espanya, la destrucció del règim constitucional, 

la separació imposada de Catalunya, l’intent d’uns de prendre el control del 

territori català o la imperiosa necessitat que primi el principi d’integritat 

territorial espanyola.  

Una altra de les diferències significatives és que El Mundo i l’ABC alerten en 

reiterades ocasions sobre la necessitat de prendre mesures per protegir 

l’Estat. També ho fa El País, però mentre el rotatiu del grup Prisa aposta per 

noves propostes consensuades, la via dels altres dos diaris és imposar el 

règim legal. 

 

[H4-Opten per limitar-se a aplicar la llei com a solució al conflicte] 

 

Font: Elaboració pròpia 
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La quarta hipòtesi específica del treball planteja que la premsa de referència 

de Madrid opta per limitar-se a aplicar la llei com a solució al conflicte. A partir 

dels 15 fragments rellevants relacionats amb aquesta hipòtesi el nombre de 

verificacions (9) ha estat superior al de refutacions (6). El Mundo presenta 

cert equilibri en el contrast amb un nombre superior de verificacions, mentre 

que El País i l’ABC se situen en extrems oposats. Els fragments rellevants del 

diari del grup Prisa han refutat la hipòtesi en tots els casos, mentre que els 

del diari del grup Vocento l’han verificat.   

Les proposicions extretes de tots els fragments rellevants relacionats amb la 

hipòtesi sobre el fet de limitar-se a aplicar la llei per solucionar el conflicte 

són les següents: 

Proposicions extretes dels fragments rellevants relacionats  

amb la hipòtesi 4: llei com a solució al conflicte 

 

 
 

 

El País 

1- Cal reformar amb urgència la 

llei 

2- Canviar la llei pot ajudar a 

solucionar el conflicte 

3- La solució del conflicte exigeix 
recuperar el diàleg polític perdut 

4- Amb la llei no n’hi ha prou per 
solucionar el conflicte 

 

5- El discurs polític és necessari 

per defensar la democràcia 
 

 

El Mundo 

6- L’article 155 frenarà els plans 
independentistes en sec 

 

7- La solució és imposar la llei i 
recuperar la normalitat 

8- La llei és la pau 9- No n’hi ha prou amb aplicar la 

llei, cal fer política 
 

 

ABC 
9- Aplicant abans el 155 no 
s’hagués celebrat el referèndum  

 

10- La llei és la nostra defensa 

11- Si la llei s’apliqués bé, el 

conflicte no existiria 
 

12- Aplicant l’article 155 i els 

diferents mecanismes legals 
s’acaba amb el conflicte 

13- El govern espanyol podria 

haver impedit el referèndum 

aplicant la llei i no ho va fer 
 

14- L’article 155 és capaç 

d’arreglar la situació 

 
 

D’entre el total de fragments rellevants que han servit per contrastar la 

quarta hipòtesi específica del treball, a continuació es presenten alguns 

exemples representatius que il·lustren el discurs dels diaris. Cada exemple 

anirà complementat per la proposició extreta i per un comentari explicatiu. 

La proposició permet identificar la idea principal que projecta el corresponent 

rotatiu en relació amb la hipòtesi plantejada, mentre que a través del 

comentari s’analitzen les afirmacions que conté el fragment en relació amb la 

hipòtesi i es reflexiona sobre el seu contingut explícit i implícit amb l’objectiu 
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d’evidenciar el posicionament del diari. Un cop analitzats els exemples 

representatius, es conclou amb una consideració global sobre el 

posicionament dels diaris.  

Els següents són exemples representatius que han verificat la hipòtesi:  

El Mundo 

“para facilitar la formación de un Gobierno de emergencia y de unidad 

constitucional (PP, Cs y PSOE) con dos tareas esenciales: frenar el proceso 

revolucionario que se ha puesto en marcha para destruir el régimen 

constitucional español y, tras imponer en toda España el régimen legal 

que permita eliminar las instituciones que se han rebelado contra el Estado 

(las catalanas, para empezar), convocar elecciones antes de que sean los 

golpistas y sus socios los que, tras una moción de censura, puedan 

convocarlas y legalizar el desguace de la Nación.” 

Proposició extreta: 

La solució passa per imposar la llei i recuperar la normalitat 

D’aquest fragment es dedueix que la solució al conflicte és aplicar la llei, ja 

que s’afirma que imposant el règim legal es deixa sense competències a 

aquells que s’han rebel·lat contra l’Estat, frenant el procés revolucionari. En 

parlar d’imposició es transmet la idea d’una acció que intenta obligar a un 

individu o grup a fer algú. Es projecta la idea que si amb la llei es pot obligar 

als independentistes a deixar d’actuar d’una determinada manera, s’acabarà 

el problema. 

“El mayor Trapero es responsable de agravar los enfrentamientos. Si no se 

hubiera insubordinado, restablecer la ley –«es decir, la paz»– habría sido 

una tarea mucho menos cruenta.” 

Proposició extreta: La llei és la pau 

S’està equiparant la llei amb la pau, aquella situació en què no hi ha guerra 

ni lluites entre dues o més parts enfrontades. D’aquí que es planteja com a 

solució limitar-se a aplicar la llei, ja que aquesta mesura desembocarà en una 

situació caracteritzada per l’absència de conflicte i per un equilibri i estabilitat 
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entre les parts. Si restablint la llei s’obté la pau, amb l’aplicació de la llei 

s’acabarà amb el conflicte català. 

ABC 

“El Gobierno nunca vio oportuno aplicar este precepto (l’article 155), que 

habría permitido arrebatar a los nacionalistas las competencias que estaban 

utilizando contra el Estado y anticiparse a los acontecimientos.” 

Proposició extreta: 

Aplicant abans el 155 no s’hagués celebrat el referèndum 
 

“Si tras el referéndum de 2014 se hubiera cortado en seco el desafío 

secesionista, asumiendo el control de la autonomía en aplicación del artículo 

155 de la Constitución, nunca habríamos llegado a la situación actual. 

Si tras lo sucedido este 1-O no se activa de immediato ese mecanismo 

previsto en la Carta Magna precisamente para casos como éste, se 

procede a detener a los sediciosos, se disuelve el cuerpo de los mossos o se 

asegura su obediencia a los jueces, y se garantiza el restablecimiento del 

Estado de Derecho en Catalunya, el golpe habrá triunfado y acabará 

quebrándose España.“ 

Proposició extreta: 
Aplicant l’article 155 i els diferents mecanismes legals s’acaba amb el 

conflicte 
 
 

“En las calles españolas resuena una pregunta: ¿Qué más tiene que ocurrir 

en Cataluña para que se aplique el artículo 155 de la Constitución, 

diseñado exactamente para situaciones como esta?” 

Proposició extreta: L’article 155 és capaç d’arreglar la situació 

Aquests 3 fragments giren al voltant d’una mateixa idea: aplicar la llei en 

forma d’article 155 és la solució. Es projecta la idea que si s’hagués aplicat 

abans, els nacionalistes s’haurien quedat sense competències i de retruc 

sense capacitat per atacar l’Estat perquè aquest article està dissenyat per 

apartar del poder els dirigents autonòmics, en aquest cas catalans. Es tracta 

del mecanisme necessari per evitar que es produeixi un cop d’Estat, per tant, 

n’hi ha prou en aplicar la llei per restablir l’Estat de Dret. S’ha d’aplicar el 155 

immediatament. 
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Han refutat la hipòtesi els següents exemples representatius: 

El País 

“Y proponíamos (el diari) un decálogo de medidas entre las que sobresalía la 

urgencia de una reforma de la Constitución y la reconversión del Estado 

de las Autonomías de acuerdo con el modelo federal. [...] Responsabilidad 

mayor recae sobre los partidos tradicionales y constitucionalistas, incapaces 

de ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado para promover las 

reformas urgentes y necesarias.” 

Proposició extreta: Cal reformar amb urgència la llei 

Aquest fragment corresponent a l’editorial d’El País on queda clara la idea que 

hi ha una necessitat urgent de reformar la Constitució. En aquest sentit, el 

rotatiu no considera que limitar-se a aplicar l’actual llei sigui la solució. 

S’aposta per un decàleg de mesures, és a dir, de canvis, així com per un canvi 

radical que implica convertir Espanya en un Estat federal. És clar que des d’El 

País, parlant de reformes urgents i necessàries, van molt més enllà d’imposar 

la legalitat en la gestió del conflicte català. 

“La respuesta del PP, el PSOE y Ciudadanos debe ser legal y política. 

Frenar la insurrección y proponer alternativas para un nuevo marco de 

convivencia.” 

Proposició extreta: Amb la llei no n’hi ha prou per solucionar el conflicte 

El Mundo 

“El respeto a la legalidad está muy bien; pero, además hay que hacer 

política, como recordó Francisco Pérez de los Cobos en su discurso de 

despedida como presidente del Tribunal Constitucional: «Hay problemas 

políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos 

jurisdiccionales, pero (…) los problemas derivados de la voluntad de una parte 

del Estado de alterar su estatus jurídico no pueden ser resueltos por este 

tribunal (…). Los poderes públicos son los que están llamados a resolver 

mediante el diálogo y la cooperación, los problemas que se desenvuelven 

en este ámbito» (14 marzo 2017). “ 
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Proposició extreta: 

S’ha de respectar la llei, però també obrir-se al diàleg polític 

Aquests dos darrers fragments defensen una mateixa idea. El primer apareix 

al diari El País i el segon a El Mundo, aquest últim amb un discurs més alineat 

amb els columnistes del diari del grup Prisa que no pas als del seu mateix 

rotatiu. És l’article de José Manuel García-Margallo, un ferm defensor de la 

unitat d’Espanya com s’ha vist anteriorment, però obert a les reformes.  

La idea que defensen aquests dos fragments és que la resposta legal és 

necessària per resoldre el conflicte, però insuficient si no va acompanyada de 

propostes des de l’àmbit polític. Per a Margalló respectar la llei és clau, però 

si no es complementa amb diàleg polític, no es podrà solucionar el conflicte 

català. Creu que quan una part de l’Estat vol alterar el seu estatus jurídic, 

com és el cas d’una part important dels catalans, la complexitat del tema 

requereix cooperació política. No és suficient optar exclusivament per la via 

judicial.  

Un cop analitzats el total de fragments rellevants relacionats amb aquesta 

quarta hipòtesi cal destacar que El País i l’ABC es troben en extrems oposats 

sobre quina és la solució al conflicte. Mentre que l’ABC creu que limitar-se a 

aplicar la llei és la solució tal com confirmen tots els fragments rellevants del 

diari, El País creu que no n’hi ha prou. El Mundo s’aproxima a la línia de 

pensament de l’ABC, amb l’excepció de la columna d’opinió de García-

Margallo. 

I què proposen exactament uns i altres? Doncs des d’El País, a banda de 

respectar la llei, s’aposta per reformar la Constitució, per la cooperació 

política i fins i tot per reconvertir l’Estat espanyol en federal. L’ABC i El Mundo, 

en canvi, preguen per l’aplicació de l’article 155, aquell que dota a l'Estat d'un 

mecanisme coactiu per obligar les comunitats autònomes que incompleixin 

les obligacions imposades per la Constitució. Complementàriament, el diari 

fundat per Torcuato Luca de Tena posa èmfasi en el fet que la resposta legal 

també ha de servir per castigar els qui han delinquit, procedint a detenir-los.    
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Objectiu 2.3. Analitzar com valoren l’actuació dels cossos de 

seguretat 

L’actuació policial en el referèndum de l’1 d’octubre ha estat un dels punts 

més polèmics i discutits de la jornada. Mentre que uns han denunciat les 

agressions de les forces de seguretat, altres han criticat la manca 

d’intervenció dels Mossos d’Esquadra al llarg de la jornada. En aquest punt 

del treball l’objectiu és esbrinar en quin grup se situa la premsa de referència 

de Madrid. 

L’anàlisi es dividirà en dues parts. La primera es dedicarà a analitzar quin és 

el posicionament d’El País, El Mundo i l’ABC sobre les agressions policials per 

saber si les defensen o bé les condemnen per desmesurades. En la segona 

part, centrada en l’actuació dels Mossos, s’analitzarà si els diaris de la mostra 

condemnen la permissivitat de la policia autonòmica catalana per permetre 

la celebració del referèndum o bé l’aproven per prudent. 

 

 [H5-Defensen les agressions per part de la policia espanyola] 

 

Font: El·laboració pròpia 

La cinquena hipòtesi del treball suposava que la premsa de referència de 

Madrid va defensar les agressions de la policia espanyola durant el 
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verificacions i s’ha refutat la hipòtesi en només 6 ocasions. El País és qui 

presenta més equilibri en el contrast, mentre que tot han sigut verificacions 

en el cas de l’ABC donada la defensa unànime de l’actuació de la policia 

espanyola en el rotatiu. 

Les proposicions extretes de tots els fragments rellevants relacionats amb la 

hipòtesi sobre les agressions policials han estat les següents: 

Proposicions extretes dels fragments rellevants relacionats  

amb la hipòtesi 5: agressions policials 

 

 
 

El País 

1- La llei empara l’actuació de la 

policia espanyola, però si va 
haver desproporció, s’ha de 

castigar legalment 

2- L’actuació de la Guàrdia Civil 

i la Policia Nacional va ser 
imprudent 

3- Realment, la repressió 

violenta no va existir 

4- Les agressions policials van 

causar patiment físic 

5- El Govern s’ha vist obligat a 
imposar la força  

6- Les agressions policials van 
ser ferotges 

7- Hi ha imatges que confirmen 
la irregularitat de l’actuació 

policial 

8- Els cops policials van ser 
desmesurats 

 

El Mundo 

9- Les agressions de la policia 

espanyola van ser proporcionals 

10- Les agressions policials van 

ser immorals per excessives 

11- L’opinió dels ciutadans 
envers les càrregues difereix de 

la del cap d’antidisturbis 

12- Les càrregues policials no 
van ser desproporcionades 

 

13- La intervenció de la Guàrdia 
Civil va ser impecable 

14- Davant determinats actes, 
és normal que la policia 

agredeixi 

15- Les càrregues policials no 

van ser violentes 

16- La violència policial va ser 

legítima 

 

ABC 

17- Les agressions de la policia 

espanyola van ser proporcionals  

18- No existeix la 

desproporcionalitat policial quan 
es tracta de defensar la 

democràcia 

19- La professionalitat de les 

forces de seguretat va ser 
exquisida 

20- La Guàrdia Civil i la Policia 

Nacional van defensar la llei 
 

21- No hi havia un estat 
d’excepció 

22- Davant d’un cop d’Estat tota 
agressió policial està justificada 

23- La Policia Nacional i la 

Guàrdia Civil no han comès el 
més mínim error 

24- El que podia fer la Guàrdia 

Civil, ho va fer 

25- Les agressions de la policia 
espanyola van ser moderades 

26- La repressió de les Forces de 
Seguretat va ser tova 

27- La intervenció de l’Estat no 

va ser una agressió intolerable a 
Catalunya tal com va vendre La 

Sexta 

 

D’entre el total de fragments rellevants que han servit per contrastar la 

cinquena hipòtesi específica del treball, a continuació es presenten alguns 

exemples representatius que il·lustren el discurs dels diaris. Cada exemple 

anirà complementat per la proposició extreta i per un comentari explicatiu. 

La proposició permet identificar la idea principal que projecta el corresponent 
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rotatiu en relació amb la hipòtesi plantejada, mentre que a través del 

comentari s’analitzen les afirmacions que conté el fragment en relació amb la 

hipòtesi i es reflexiona sobre el seu contingut explícit i implícit amb l’objectiu 

d’evidenciar el posicionament del diari. Un cop analitzats els exemples 

representatius, es conclou amb una consideració global sobre el 

posicionament dels diaris.  

Els exemples representatius que han verificat la hipòtesi són: 

El País 

 

Proposició exterta: 

La llei empara l’actuació de la policia espanyola, però si va haver 

desproporció, s’ha de castigar legalment 

El fet que El País determini que l’actuació de la policia espanyola es va produir 

dins la llei implica que defensa les agressions des d’un punt de vista legal. El 

diari no descarta que algunes de les agressions fossin desproporcionades, 

però no les reconeix. Tenint en compte que hi ha centenars d’imatges on es 

poden observar les càrregues i que els periodistes del rotatiu tenen 

suficientment criteri com per jutjar-les, que prescindeixin de fer-ho és 

sinònim de no condemnar-les. 

 

Proposició extreta: Realment, la repressió violenta no va existir 

“No queremos que esto se interprete como una justificación por anticipado 

de la conducta del resto de las fuerzas del orden del Estado español. Su 

actuación se produjo, por supuesto, dentro de la ley, y como es propio 

de un Estado de Derecho, en la medida en que hayan cometido excesos, 

se haya aplicado la fuerza de forma desproporcionada o empleado material 

no autorizado, sus actuaciones serán sometidas al escrutinio de los tribunales 

y, si fuera el caso, sancionadas.” 

“Su pelea es con el principio de realidad (independentistes), para lograr la 

aceptación de que allí está sucediendo un referéndum real que ha sido 

reprimido violentamente por un estado antidemocrático. No importa lo que 

sea realmente.” 
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Segons aquest fragment la repressió violenta de la Guàrdia Civil i la Policia 

Nacional no va existir. Només existeix en la versió dels fets narrada pels 

independentistes, una versió que pretén l’acceptació tot i ser contrària al 

principi de realitat. Si s’afirma que en realitat no va haver-hi violència, s’està 

aprovant les agressions i la violència per aturar les votacions. Segons el 

principi de realitat de l’autor l’Estat és democràtic, contràriament al que diuen 

els secessionistes. 

El Mundo 

 

Proposició extreta: 
Les agressions de la policia espanyola van ser proporcionals 

Una mostra clara sobre la defensa de les agressions policials al diari El Mundo. 

El fragment correspon a l’editorial i s’arriba a felicitar a les forces de seguretat 

espanyoles per la seva intervenció. Defensa la proporcionalitat de les 

agressions en nom de la llei. L’opinió del rotatiu és que els policies van estar 

tan bé que van minimitzar el nombre de ferits. 

 

Proposició extreta: La intervenció de la Guàrdia Civil va ser impecable 
 

Aquest fragment també defensa rotundament les càrregues de la policia 

espanyola. No contempla indici algun de desproporcionalitat en les 

agressions, més aviat tot el contrari. S’afirma que la intervenció de la Guàrdia 

Civil va ser pedagògica, és a dir, que va servir perquè molts ciutadans amb 

actituds adolescents madurin.  

“Cabe felicitar a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el 

desempeño de un trabajo tan ingrato como espinoso en proporcionada 

aplicación de su encomienda legal. Un saldo de centenares de heridos no 

es un dato del que blasonar, pero las cosas podrían haber sido mucho peores, 

dadas las circunstancias.” 

“Merced a la impagable labor pedagógica de la Guardia Civil, unos 

cuantos miles de eternos adolescentes locales entraron en la vida adulta, por 

fin, a lo largo de la muy agitada mañana del 1 de octubre. Tránsito vital del 

que todos deberíamos felicitarnos.” 
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ABC 

 

Proposició extreta: Els Mossos van ser deslleials 

Legítim, proporcional i necessari, així cataloga El Mundo l’ús de la força per 

part de la policia espanyola. Només li falta condecorar amb la medalla d’or al 

mèrit policial a les forces de seguretat per la seva intervenció. Més que 

justificar-les, el rotatiu defensa les agressions i aplaudeix la professionalitat 

de les forces de seguretat. 

 

Proposició extreta: 
Les agressions de la policia espanyola van ser moderades 

Donada la gravetat dels fets, una rebel·lió segons el fragment, la policia no 

va sobrepassar el límit de la proporcionalitat en cap moment. La defensa de 

les agressions és evident i es presenta l’actuació policial com a moderada i 

continguda amb la idea que els policies encara podrien haver repartit més 

llenya davant tal desobediència a l’Estat. 

Per altra banda, els següents exemples representatius que han refutat la 

hipòtesi: 

 

 

 

“La deslealtad, lindante con la traición, de los Mossos d’Esquadra descargó 

en la Policía y la Guardia Civil toda la responsabilidad de asegurar el respeto 

a la ley. El empleo de la fuerza fue legítimo, proporcional y necesario. 

Nuestras fuerzas de seguridad actuaron con una profesionalidad encomiable 

en unos escenarios muy complicados para el uso de la fuerza legítima.” 

“Si consideramos la magnitud del desafío, que fue más allá de la 

desobediencia para entrar en la rebelión, no sé lo que pensarán ustedes, pero 

este que escribe considera la actuación de las Fuerzas de Seguridad 

españolas comedida e incluso refrenada.” 
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El País 

 

Proposició extreta: 

L’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional va ser imprudent 

En aquest cas, la crítica a l’actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil és 

clara: no van ser prudents. S’afirma doncs que les agressions es consideren 

desproporcionades. S’està condemnant la duresa de les càrregues policials 

per imprudents i per reconèixer que els resultats van ser brutals. 

 

Proposició extreta: Les agressions policials van ser ferotges 

Es condemna la desmesura en el cas de les forces de seguretat espanyoles. 

Parla d’una repressió per impedir les votacions, però aquesta repressió la titlla 

de ferotge, és a dir, caracteritzada per una agressivitat i una crueltat 

desproporcionada. 

El Mundo 

 

[...] “Otra corresponde a la dirección política de los Mossos, cuyo benevolente 

absentismo inicial descargó sobre sus colegas la tarea asignada por el TSJC: 

y multiplicó así su carga. Y la final es de aquellos responsables de los otros 

cuerpos que no aplicaron la prudencia imprescindible, con resultados 

brutales.” 

“Recordaremos el primero de octubre como un éxito de la subversión-

subversión inducida desde el sistema- y como una capitulación o una 

frustración del Estado central, caricaturizado en su impotencia o 

denunciado en su ferocidad represora.” 

“Ayer el Estado ganó una batalla que luchó mal y tarde y la ganó al precio de 

parecer hoy más débil que anteayer. Porque las mejores cosas se pierden en 

la victoria y porque si la fuerza es necesaria, la fuerza excesiva es 

inmoral. Hoy no puede olvidar que su futuro tiene que depender de mucho 

más que de su poder represivo.” 
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Proposició extreta: Les agressions policials van ser immorals per 

excessives 

Aquest fragment condemna les agressions policials. Carrega contra el Govern 

espanyol per actuar tard i malament. Es justifica la necessitat d’utilitzar la 

força per defensar la llei. Ara bé, no de manera il·limitada com va succeir, ja 

que es considera immoral i excessiva la força utilitzada per la policia per 

aturar el referèndum. S’entén, per tant, que les càrregues van ser 

desproporcionades. 

Analitzats tots els fragments rellevants relacionats amb la cinquena hipòtesi 

del treball, sens dubte, El País és el diari més crític amb les agressions 

policials. Si bé hi ha més columnistes que defensen els cops en nom de la llei, 

és el rotatiu més crític amb l’actuació de la policia espanyola per imprudent, 

per causar patiment físic als ciutadans o per reprimir desmesuradament. És 

cert que ser el més crític no és massa difícil tenint en compte la visió dels 

altres 2 rotatius.  

No genera cap dubte que l’ABC és el més partidari de la repressió policial, 

defensant en tots els casos les càrregues. Ho fa en nom de la llei i de la 

democràcia espanyola. El Mundo presenta algun columnista contrari a les 

càrregues, però hi predominen els defensors de l’actuació policial amb els 

mateixos arguments que l’ABC. 

Si bé El País, tot i que en menor grau, pot coincidir amb els altres rotatius en 

defensar les agressions policials en nom de la llei, difereix en certs aspectes. 

Tan El Mundo com l’ABC utilitzen part del discurs per aplaudir la 

professionalitat de la policia espanyola felicitant els agents, destacant-ne una 

tasca pedagògica o titllant la professionalitat d’exquisida o encomiable. 

Aquest enaltiment no es produeix al diari El País.  

Un altre aspecte que separa El País dels altres dos rotatius és la victimització 

de les parts. El Mundo i l’ABC arriben a presentar els policies espanyols com 

a víctimes per actuar en escenaris complicats i adversos, posant en risc la 

seva integritat, aguantant insults i humiliacions i, fins i tot, sent apedregats 

a Sant Carles de La Ràpita. El País en cap moment etiqueta de víctimes els 

policies.  

 



 
71 

[H6-Condemnen la política de tolerància dels Mossos d’Esquadra] 

 

Font: Elaboració pròpia 

La sisena hipòtesi del treball pressuposava que els tres grans diaris espanyols 

van posicionar-se en contra de la política de tolerància dels Mossos 

d’Esquadra. S’ha confirmat amb rotunditat, ja que els 20 fragments rellevants 

sotmesos a contrast s’han traduït tots ells en verificacions de la hipòtesi. Ha 

estat El Mundo el rotatiu que més cops ha verificat la posició crítica contra la 

policia autonòmica catalana, seguit de l’ABC i El País.  

Aquestes són les proposicions extretes de tots els fragments rellevants 

relacionats amb la hipòtesi sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra: 

Proposicions extretes dels fragments rellevants relacionats  

amb la hipòtesi 6: política de tolerància dels Mossos 

 

 

 

El País 

1- Els Mossos haurien d’haver 

entrat als col·legis  

 

2- Els Mossos són responsables 

d’haver provocat moltes de les 

escenes lamentables que es van 
produir l’1-O. 

3- Els Mossos d’Esquadra 
haurien d’haver impedit el 

referèndum 

4- Els Mossos van sabotejar 
l’Estat 

5- Els Mossos es van amagar  

 

El Mundo 

7- Els Mossos són uns traïdors 8- Els Mossos han col·laborat 
amb els independentistes, 

desobeint la llei espanyola 
 

9- Trapero és un traïdor 10- Els Mossos havien de complir 
el mandat judicial 

 

11- Josep Lluís Trapero és un 

mercenari 

12- Els Mossos van ser deslleials 

0 2 4 6 8

ABC

EL MUNDO

EL PAÍS

ABC El Mundo El País

Refutada (0) 0 0 0

Verificada (20) 7 8 5

Hipòtesi 6: Passivitat dels Mossos
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13- Els Mossos van donar suport 

a uns plans independentistes 
suïcides 

14- Els Mossos no van ser lleials 

com la policia espanyola 

 

ABC 

15- Els Mossos són uns traïdors 
per aliar-se amb els colpistes 

 

16- Els Mossos van ser deslleials 
 

17- Els Mossos no haurien 
d’haver desobeït 

18- El Govern espanyol hauria 
d’haver desarmat els Mossos per 

sediciosos i haver aplicat el Codi 
Penal al Govern de la Generalitat 

19- Els Mossos van trair l’Estat 20- Els Mossos d’Esquadra 
havien de complir amb l’ordre 

del jutge 

21- Els Mossos van trair l’Estat  

D’entre el total de fragments rellevants que han servit per contrastar la sisena 

hipòtesi específica del treball, a continuació es presenten alguns exemples 

representatius que il·lustren el discurs dels diaris. Cada exemple anirà 

complementat per la proposició extreta i per un comentari explicatiu. La 

proposició permet identificar la idea principal que projecta el corresponent 

rotatiu en relació amb la hipòtesi plantejada, mentre que a través del 

comentari s’analitzen les afirmacions que conté el fragment en relació amb la 

hipòtesi i es reflexiona sobre el seu contingut explícit i implícit amb l’objectiu 

d’evidenciar el posicionament del diari. Un cop analitzats els exemples 

representatius, es conclou amb una consideració global sobre el 

posicionament dels diaris.  

A continuació s’exposen els exemples representatius que han servit per 

verificar la hipòtesi: 

El País 

 

Proposició extreta: 

Els Mossos són responsables d’haver provocat moltes de les escenes 

lamentables que es van produir l’1-O 

La crítica als Mossos és contundent en aquest fragment. Se’ls culpa de no 

haver obeït el mandat judicial. Se sosté que si haguessin fet cas al jutge, 

“La actuación de la policía autonómica de Cataluña es 

particularmente grave. Si los Mossos, como les fue ordenado, hubieran 

impedido de antemano la apertura de colegios electorales y retirado urnas y 

papeletas, esta tarea no habría tenido que ser realizada después por la Policía 

y la Guardia Civil y nos habríamos evitado muchas de las escenas 

lamentables que ayer dieron la vuelta al mundo.” 
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haurien impedit l’obertura dels col·legis electorals i evitat moltes de les 

lamentables escenes que es van viure. Amb aquesta afirmació es presenten, 

indirectament, els Mossos com a responsables dels cops que van rebre els 

ciutadans i s’exculpa a unes forces de seguretat espanyoles, projectant la 

idea que es van veure obligades a colpejar quan la votació ja estava en 

marxa. 

 

Proposició extreta: 

Els Mossos d’Esquadra haurien d’haver impedit el referèndum 

Fent referència a l’absentisme laboral es critica la desobediència judicial dels 

Mossos d’Esquadra, la seva passivitat durant la jornada i les facilitats 

brindades als independentistes per poder celebrar el referèndum. A causa 

d’aquesta passivitat, i com en l’anterior fragment rellevant, es presenta la 

policia catalana com a responsable indirecte dels cops produïts per les forces 

de seguretat espanyoles. 

 

Proposició extreta: Els Mossos van sabotejar l’Estat 

Un altre exemple de crítica contundent als Mossos, els quals se’ls presenta 

com a protagonistes d’un sabotatge per considerar que van entorpir de 

manera intencionada i maliciosa la resposta de l’Estat. D’aquesta manera es 

Pero ayer ya se vio que la principal (responsabilidad) atañe al Govern y a sus 

aliados, por llamar a los catalanes a acudir a lo que sabían que era una 

encerrona, para capitalizar los desgarros de la gente de a pie en dividendos 

del infausto procés. Otra corresponde a la dirección política de los Mossos, 

cuyo benevolente absentismo inicial descargó sobre sus colegas la tarea 

asignada por el TSJC: y multiplicó así su carga. Y la final es de aquellos 

responsables de los otros cuerpos que no aplicaron la prudencia 

imprescindible, con resultados brutales. 

“El Estado español no ha evitado el referéndum porque no tiene terminales 

abiertas en Cataluña y porque ha subestimado el sabotaje de los Mossos. 

Se les recibía con flores. Se les involucraba en la comisión de un delito 

colectivo.” 
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transmet la idea que els Mossos no només van prescindir de complir amb la 

seva obligació d’aturar un delicte, sinó que en van formar part del mateix 

com a còmplices dels independentistes. 

El Mundo 

 

Proposició extreta: 

Els Mossos han col·laborat amb els independentistes, desobeint la llei espanyola 

En el fragment s’etiqueta els Mossos de deslleials perquè han optat per no 

intervenir i deixar celebrar el referèndum, contràriament a l’ordre legal 

dictada per la justícia espanyola. L’autor considera que han optat per seguir 

la paral·lela llei catalana, donant suport al govern català i col·laborant amb 

l’ANC. Per tant, han de pagar penalment pel seu error. 

 

Proposició extreta: Els Mossos van ser deslleials 

Es planteja un escenari de convivència entre dos cossos policials, on uns són 

els bons i els altres els dolents. Aquest darrer paper recau sobre els Mossos 

“Cuando el Gobierno, forzado por la situación, ha tenido que poner a prueba 

su capacidad de control del territorio, la deslealtad de los Mossos les 

devolvió a la realidad. La pasividad exhibida en el instante decisivo –

incluso la descarada colaboración con la red de la ANC– confirma las 

sospechas que pesaban sobre la policía autonómica, cuyos mandos deberán 

afrontar su responsabilidad penal por haber preferido la legalidad paralela 

de sus jefes políticos en lugar de proteger los derechos constitucionales de 

todos.” 

“Por si no hubiera bastado con los irresponsables, la Policía hubo de bregar 

también con los colegas desleales. Los llamados Mossos d’Esquadra 

desplegaron desde primera hora de la mañana una convivencia 

desacomplejada, a veces puramente cínica, con el batallón de 

irresponsables. No sólo eso: protegidos por la acción y el ojo mediático de 

la turba incluso se permitieron recriminar en algunos momentos a los policías 

nacionales que, a diferencia de ellos, trataban de restablecer el orden 

democrático.” 
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d’Esquadra, qui són catalogats de deslleials. Una deslleialtat que l’autor 

fonamenta en la tolerància absoluta del cos amb els organitzadors i 

participants del referèndum. També se sosté que els Mossos van arribar a 

enfrontar-se verbalment amb la policia espanyola, una afirmació que situa la 

policia catalana al costat de la ‘turba’ i en contra de l’ordre democràtic. 

 

Proposició extreta: Trapero és un traïdor 

 

 

Proposició extreta: Josep Lluís Trapero és un mercenari 

En aquests dos darrers fragments en comptes d’assenyalar els Mossos en 

global, com en els altres fragments, s’apunta amb bala contra la figura de 

Josep Lluís Trapero amb l’objectiu de deixar en evidència el qui és la cara 

visible de la policia catalana. ‘Traïdor i mercenari’, a Trapero se’l presenta 

doncs com una persona sense paraula i un venut per ser el màxim 

responsable de la desobediència al mandat judicial i per aliar-se amb l’enemic 

en contra de l’Estat. 

ABC 

LA TRAICIÓN DE LOS MOSSOS 

“Los agentes autonómicos que comanda el mayor Trapero se aliaron 

ayer con los golpistas y sabotearon el trabajo de policías y guardias 

civiles” 

Proposició extreta: 
Els Mossos són uns traïdors per aliar-se amb els colpistes 

“Y a cambio de no haber impedido la celebración del golpe de Estado (que ha 

sido algo más que una consulta ilegal o un referéndum sin garantías: una 

abierta sedición contra España encabezada por los representantes del Estado 

en Cataluña), seguir sin impedirlo en el futuro. Todavía condecorará al 

traidor Trapero.” 

“Esta guerra de trincheras, barro, agentes dobles y traperos mercenarios 

va a ser larga. Se extenderá, como mínimo, a lo largo de un lustro.” 
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Aquest fragment apareix a la portada de l’ABC, símptoma de la importància 

que dóna el rotatiu al considerat sabotatge dels Mossos. Com s’ha pogut 

observar en alguns fragments d’El Mundo s’assenyala al màxim responsable 

dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El diari no dubta en afirmar que els Mossos 

són uns traïdors i no els perdona que hagin optat per posicionar-se contra 

l’Estat en favor dels independentistes, dificultant a les forces de seguretat 

espanyoles la feina d’aturar el referèndum. 

 

Proposició extreta: Els Mossos van trair l’Estat 
 

 “Los Mossos son una fuerza del Estado con competencias en Cataluña. Ayer 

se pusieron de perfil, su actuación fue displicente y a veces abiertamente 

burlona. Una traición que estaba cantada. 

Proposició extreta: Els Mossos van trair l’Estat 

Seguint la mateixa línia que la portada del diari, en aquests dos darrers 

fragments de l’ABC es carrega contra els Mossos per traïdors i per no amagar 

la complicitat amb els colpistes catalans. Es destaca l’incompliment del 

manament judicial i l’actitud displicent, és a dir, d’indiferència. S’utilitzen 

expressions com que es va constatar o que estava cantada la traïció per 

evidenciar que era previsible. Implícitament doncs, s’està assenyalant a qui 

no els ha controlat abans i tenia capacitat de fer-ho. 

Analitzats tots els fragments rellevants es pot afirmar que cap dels tres diaris 

de la mostra aprova l’actuació de la policia catalana, ja que condemnen en 

tot moment la tolerància que aquesta va mostrar durant la jornada de l’1 

d’octubre. Els tres rotatius coincideixen en destacar l’incompliment del 

mandat judicial per part dels Mossos i en etiquetar-los de passius o 

“Basta ver a Puigdemont y a sus acólitos votar en su pariodia de consulta 

ilegal, desobedeciendo abiertamente la prohibición de los tribunales; 

contemplar las imágenes de los tumultos instigados por ellos desde los 

medios de comunicación que controlan, o constatar la flagrante traición de 

los <mossos d’esquadra>, cuyo comportamiento ha oscilado entre el 

incumplimiento doloso del mandamiento judicial recibido y la complicidad 

con los golpistas.” 
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displicents. Un altre dels aspectes coincidents entre la premsa de referència 

de Madrid és el fet de responsabilitzar els Mossos, indirectament, de les 

agressions. Fonamenten l’argument en què la policia espanyola es va trobar 

sola i desbordada per culpa de l’absentisme o deslleialtat de la catalana. 

A diferència del diari del grup Prisa, El Mundo i l’ABC posen èmfasi en la 

traïció. Ambdós rotatius la situen en portada, l’ABC amb més força i 

recordant-la en més ocasions al llarg de les columnes interiors. La deslleialtat 

també és destacada com a crítica per aquests dos diaris. 

El Mundo i l’ABC també coincideixen en un aspecte, el qual no comparteix El 

País, com és el fet d’assenyalar en reiterades ocasions a Josep Lluís Trapero 

per deixar clar qui és el cap de la policia catalana, és a dir, el màxim 

responsable. El País es desmarca d’aquesta línia, ja que sempre parla en 

global de la policia catalana, sense citar en cap cas el Major dels Mossos en 

les columnes d’opinió. El binomi d’El Mundo i l’ABC tornen a anar de la mà i 

separats d’El País quan es tracta de posar a l’altura del betum els Mossos. Els 

dos primers rotatius destaquen que la policia autonòmica va arribar a 

recriminar a la policia espanyola el què estava fent, sabotejant la tasca policial 

i l’establiment de l’ordre democràtic. 

El País i l’ABC associen els Mossos amb la comissió d’un delicte col·lectiu, però 

és El Mundo qui ho fa amb més força i directament opta per reclamar que els 

Mossos siguin castigats, afirmant que els superiors de la policia catalana han 

d’afrontar responsabilitats penals i recordant que ja tenen obertes diligències 

judicials pel fet d’incomplir amb la seva obligació. 
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Objectiu 2.4. Analitzar l’inventari de responsables polítics fet per la 

premsa espanyola de referència 

El referèndum ha estat un dels principals focus de conflicte entre el Govern 

català i l’espanyol. Es tracta d’una situació en la qual les dues parts perceben 

que tenen interessos contraposats, fet que determina actituds i opinions 

diferents, derivant en un enfrontament. Tot i que el grau de responsabilitat 

no té per què repartir-se a parts iguals, ambdues parts han comès errors i la 

responsabilitat no deixar de ser compartida. En aquest punt del treball 

l’objectiu és comprovar si la premsa de referència de Madrid carrega totes les 

culpes a una part, als dirigents catalans. 

 

[H7-S’assenyala el Govern català com a únic responsable del conflicte] 

 

Font: Elaboració pròpia 

La setena hipòtesi del treball pressuposava que la premsa espanyola de 

referència carregava tota la responsabilitat del conflicte als dirigents 

nacionalistes catalans. El contrast ha reportat 22 refutacions, doblant el total 

de verificacions. No s’ha refutat pas pel fet que els rotatius recriminin una 

falta de diàleg al Govern central, com es veurà tot seguit. 

S’exposen a continuació el conjunt de proposicions extretes de tots els 

fragments rellevants relacionats amb la hipòtesi que pressuposava que els 

dirigents nacionalistes catalans són assenyalats com a únics responsables del 

conflicte: 

0 2 4 6 8 10

ABC

EL MUNDO

EL PAÍS

ABC El Mundo El País

Refutada (22) 6 7 9

Verificada (11) 5 4 2

Hipòtesi 7: Responsabilitat conflicte
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Proposicions extretes dels fragments rellevants relacionats  

amb la hipòtesi 7: responsabilitat del conflicte 

 

 

 

 
El País 

1- Carles Puigdemont i Mariano 

Rajoy són culpables d’haver 

provocat la jornada de l’1-O 

2- Els polítics independentistes 

catalans són els principals 

culpables, però no els únics 

3- Catalunya es vol separar i ho 

vol fer de males maneres 
 

4- El Govern de la Generalitat és 

el principal responsable del 
conflicte 

5- Els líders independentistes no 
estan fent política, haurien de 

rectificar 

6- Tant els independentistes 
com els unionistes són 

responsables del conflicte 

7- L’Executiu de Rajoy també ha 

comès errors 

8- Rajoy també és culpable per 

incompetència política 

9- Mariano Rajoy és incapaç de 

gestionar el problema català 

10- El conflicte confronta a 2 

nacionalismes 

11- Els cops policials van ser 
desmesurats i el Govern de la 

Generalitat va enganyar als 
catalans 

 

 

 

El Mundo 

12- La Generalitat i el Govern 
central comparteixen la 

responsabilitat en el conflicte 

13- Rajoy és part del problema 
per no haver impedit el 

referèndum 

14- El Govern central ha estat 

desencertat 
 

15- Si no s’haguessin cedit 

tantes competències en l’àmbit 
educatiu,  el problema no 

existiria 

16- El problema és Carles 

Puigdemont i les seves fantasies 
 

17- Els independentistes han 

rebentat la legalitat, però el PP 
ha estat irresponsable 

 

18- L’actuació del Govern central 
ha estat la correcta 

 

19- S’ha arribat a aquest punt 
del conflicte perquè així ho ha 

volgut el Govern català  

20- El Govern espanyol va 

permetre votar a molts col·legis 

21- Rajoy és incapaç de bastir 

ponts entre Catalunya i Espanya 

22- Els governants catalans ens 

han enganyat 

 

 

ABC 

23- Els dirigents nacionalistes 

són els únics responsables 
 

24- El Govern de la Generalitat 

és l’únic responsable del 
conflicte 

25- Els independentistes són uns 
provocadors i han traspassat les 

línies vermelles 
 

26- Els antics governs 
espanyols, el de Rajoy i el de 

Puigdemont són responsables 
del conflicte 

27- El Govern català és el 
responsable del cop més gran a 

la democràcia des del 23-F 
 

28- El Govern espanyol hauria 
d’haver desarmat els Mossos per 

sediciosos i haver aplicat el Codi 
Penal al Govern de la Generalitat 

29- Els successius governs 
d’Espanya han alimentat el 

nacionalisme català 

30- El Govern espanyol ha estat 
maldestre en la resposta 

31- El Govern espanyol podria 
haver impedit el referèndum 

aplicant la llei i no ho va fer 

32- El problema l’han generat els 
polítics nacionalistes catalans 

 

33- El Govern espanyol ha estat 

massa tolerant amb els 
independentistes 

 

D’entre el total de fragments rellevants que han servit per contrastar la 

setena hipòtesi específica del treball, a continuació es presenten alguns 

exemples representatius que il·lustren el discurs dels diaris. Cada exemple 

anirà complementat per la proposició extreta i per un comentari explicatiu. 
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La proposició permet identificar la idea principal que projecta el corresponent 

rotatiu en relació amb la hipòtesi plantejada, mentre que a través del 

comentari s’analitzen les afirmacions que conté el fragment en relació amb la 

hipòtesi i es reflexiona sobre el seu contingut explícit i implícit amb l’objectiu 

d’evidenciar el posicionament del diari. Un cop analitzats els exemples 

representatius, es conclou amb una consideració global sobre el 

posicionament dels diaris.  

Els següents són exemples representatius que han verificat la hipòtesi: 

El País 

 

Proposició extreta: 

Els líders independentistes no estant fent política, haurien de rectificar 

Amb aquest fragment se sosté que la part responsable del conflicte són uns 

governants independentistes catalans que estant equivocats, ja que l’autor el 

que espera és que aquests rectifiquin, tot i que no té gaire esperança que 

això succeeixi. El fet d’esperar que plantegin nous fulls de ruta reforça 

aquesta idea d’equivocació en el full de ruta plantejat fins ara, és a dir, el 

camí de la independència unilateral. Afirmant que aquest full de ruta ha de 

ser des de la política s’està dient que han deixat de fer-la. 

El Mundo 

 

Proposició extreta: L’actuació del Govern central ha estat la correcta 

Un bon exemple per veure que amb poc es pot dir molt. S’exculpa totalment 

el Govern espanyol en relació als fets de l’1 d’octubre, presentant com a 

correcte la gestió que van fer Rajoy i els seus al llarg de la jornada. La idea 

que es defensa en el fragment és més forta pel que implica que no pas pel 

“Esto es exactamente lo que sucede con el 1 de octubre, al margen de la ley 

y las garantías elementales: no se trata de un referéndum sino de una 

representación. Nada hace pensar que vayan a rectificar (los líderes 

independentistas) y a plantear otra hoja de ruta desde la política.” 

“Nadie razonable, ni dentro ni fuera de España, puede reprochar nada 

sustancial al Gobierno en su actuación de ayer.” 
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que afirma, ja que el que deixa de dir és que la culpa correspon a l’altra part: 

al Govern de la Generalitat i els independentistes. 

 

Proposició extreta: El problema és Carles Puigdemont i les seves fantasies 

En aquest cas, afirmant que té poc a perdre, es convida a interpretar que 

Puigdemont ja ha comès un seguit d’errors que l’han situat entre l’espasa i la 

paret i que ara ja no s’agreujarà massa la seva situació, donada la gravetat 

de l’actual. Comparant la possible declaració d’independència amb un últim 

salt de la granota per convertir-se en màrtir, sosté la idea d’un Puigdemont 

equivocat i, en aquest darrer cas, evocat al fracàs. Es carrega la 

responsabilitat del conflicte a un president de la Generalitat ‘desorientat’. 

ABC 

 

Proposició extreta: Els dirigents nacionalistes són els únics responsables 
 

 

Proposicó extreta: 

El Govern de la Generalitat és l’únic responsable del conflicte 

Dos fragments de l’ABC que exemplifiquen quina és la línia crítica del diari en 

l’inventari de responsables del conflicte. Hi ha dues parts enfrontades: el 

“Puigdemont, que a estas alturas de la asonada poco tiene que perder, 

fantasea con proclamar el Estat Català el próximo miércoles en el 

Parlament. Pero también Enver Hoxha ordenó establecer la inexistencia de 

Dios en la Constitución de la República Popular de Albania. Un postrer salto 

de la rana para tratar de hacerse un hueco junto a Macià y Companys 

en la mitología martirológica de los cruzados de la causa.” 

“Como señalábamos en nuestro editorial de ayer, los dirigentes 

nacionalistas son los únicos responsables políticos y legales de esta 

crisis y deben responder por lo que han hecho.” 

“Los únicos culpables del dislate vivido en Cataluña son sus 

promotores. Este es el primer y más contundente corolario de todo lo que 

ayer aconteció. No nos fustiguemos ni equivoquemos buscando enemigos 

donde no los hay.” 
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Govern espanyol i el Govern de la Generalitat, i tota la culpa o responsabilitat 

recau en aquests últims. Els enemics de l’Estat són ells, ningú més. A través 

del primer fragment, l’ABC destaca que la responsabilitat no és només 

política, també legal i això implica l’obligació de respondre davant la llei. 

Aquests són exemples representatius que han refutat la hipòtesi: 

El País 

 

Propisicó extreta: 
Els polítics independentistes catalans són els principals culpables, però no 

els únics 

Es penja el cartell de principals responsables del conflicte als líders 

independentistes, però no s’exonera de responsabilitat a Mariano Rajoy. Se 

sosté la idea que el president espanyol, contràriament al que hauria de fer 

un líder polític, ha optat per no prendre decisions delegant la responsabilitat 

a altres instàncies com la justícia. Es presenta el president del Govern com 

un polític passiu, poc hàbil i amb dificultats per comunicar-se. 

“Es verdad que los independentistas se han saltado todas las leyes y 

han despreciado la opinión de la mayoría de los catalanes. Pero eso ya lo 

sabíamos hace un mes, hace una semana y ayer. Lo preocupante es que 

el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha sido eficaz ni en su respuesta 

judicial y administrativa, ni en su discurso político.” 

 

Proposició extreta: L’Executiu de Rajoy també ha comès errors 

S’afirma que la responsabilitat dels independentistes és evident com 

demostra la violació de les lleis que han dut a terme fins a la celebració del 

referèndum, però això no exclou que el Govern central també ha comès 

[...] Pero ni sus flagrantes delitos ni sus bravuconadas (de Puigdemont i 

Forcadell) pueden justificar la pasividad e impericia del presidente 

Rajoy, su afasia política, su reiterada incomparecencia ante la opinión y su 

medrosa delegación de responsabilidades en la Administración de justícia, 

retorciendo para ello hasta el estatuto del Tribunal Constitucional y 

escudándose en las decisiones de otros al no querer él tomar las que le 

correspondían. 
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errors. Rajoy no només ha estat ineficient des d’un punt de vista judicial i 

administratiu, també en el discurs polític i això és preocupant. La 

responsabilitat del conflicte, uns amb major grau que altres, és compartida. 

“Han sido Puigdemont y sus costaleros quienes han suspendido el Estado 

de derecho, pero la jerarquía de la responsabilidad no contradice la 

negligencia con que Rajoy se ha mostrado como un estadista miope y 

expuesto más que nunca al castigo de la moción de censura.” 

Proposició extreta: Rajoy també és culpable per incompetència política 

Fent una escala ordenada de major a menor importància en relació a la 

responsabilitat del conflicte se situa a Puigdemont i els seus en primer ordre, 

però Mariano Rajoy també apareix en la llista d’assenyalats. S’afirma que el 

màxim responsable polític de l’Estat ha demostrat ser un polític ‘miop’, és a 

dir, sense la capacitat suficient per veure coses que són clares i fàcils 

d’entendre. S’afirma que Rajoy ha d’assumir la responsabilitat i la moció de 

censura és més a prop que mai. 

El Mundo 

 

Proposició extreta: 
La Generalitat i el Govern central comparteixen la responsabilitat en el 

conflicte 

Es tracta de l’editorial d’El Mundo i es presenten com a màxims responsables 

del conflicte els polítics que són al capdavant de la Generalitat. Es destaca la 

irresponsabilitat d’uns polítics els quals són catalogats d’il·luminats. 

D’aquesta manera l’autor sosté que els governants catalans es pensen que 

estant en possessió de la veritat absoluta. Ara bé, també carrega contra el 

Govern espanyol per la seva ineficàcia donada una llarga absència en la gestió 

del conflicte. 

“El 1 de octubre de 2017 no será recordado como el día en que se celebró un 

referéndum de independencia en Cataluña, sino como la jornada ominosa en 

que la irresponsabilidad de una Generalitat ocupada por iluminados y 

la inoperancia de un Gobierno largo tiempo ausente se confabularon 

para alumbrar el caos.” 
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Proposició extreta:  

Si no s’haguessin cedit tantes competències en l’àmbit educatiu,  el 

problema no existiria 

Inicialment es responsabilitza els actuals polítics catalans, considerant-los 

delinqüents pel que han fet i demanant que siguin castigats judicialment. 

D’altra banda es recorda que el principal problema es troba en la cessió de 

competències educatives a les comunitats autònomes. És una crítica als 

anteriors governs espanyols, ja que els responsabilitza del conflicte en la 

mesura que han renunciat al control de l’educació durant tants anys i han 

permès el brot progressiu d’independentistes i de l’odi a Espanya.  

 

Proposició extreta: Rajoy és incapaç de tendir ponts entre Catalunya i 
Espanya 

S’afirma que el nacionalisme és la guerra. En aquest sentit, s’està 

responsabilitzant als polítics independentistes catalans per equivocar-se en el 

full de ruta traçat, però també es culpa a Rajoy amb contundència. Es defensa 

la idea que hi ha un buit de poder a l’Estat espanyol perquè Rajoy no és al 

capdavant i el seu discurs més que unir, el que fa és allunyar cada cop més 

els catalans dels espanyols. Carrega a Rajoy de responsabilitat en el conflicte 

per incompetència en el relat. 

 

 

“Los delincuentes tienen que pagar por lo que han hecho. Sólo eso les 

calmará. Nunca un Gobierno legítimo podrá negociar con esa cuadrilla de 

delincuentes. Pero no todo acaba ahí. En el origen de todo está la 

pederastia de tantos años por la cesión inconveniente de las 

competencias de educación a las comunidades autónomas.” 

“Ayer vimos, como dijo Mitterrand, que el nacionalismo es la guerra. Por eso 

se echa en falta la sensación de que alguien está al mando. Alguien 

capaz de tejer un discurso sólido y afectivo a un lado y otro del Ebro. El Estado 

ganó la batalla de la consulta ilegal, pero perdió la del relato.” 



 
85 

ABC 

 

Proposició extreta: 

Els antics governs espanyols, el de Rajoy i el de Puigdemont són 
responsables del conflicte 

S’identifica el Govern de la Generalitat com a autoritat sediciosa, fet que 

implica assenyalar els qui la dirigeixen com a responsables del conflicte. Ara 

bé, el fragment va molt més enrere en fer l’inventari de responsables. Culpa 

els anteriors executius espanyols per haver alimentat el nacionalisme català, 

és a dir, l’odi a Espanya a canvi de vots al Congrés dels Diputats. L’autor 

entén que aquest fet és clau per entendre l’actual situació, agreujada per un 

Govern de Rajoy absent fins al punt de fiar als Mossos d’Esquadra la resposta 

al cop d’Estat. 

 

Proposició extreta: El Govern espanyol ha estat massa tolerant amb els 

independentistes 

Es reparteix la responsabilitat sobre el conflicte. Segons el fragment, una 

recau sobre els governants catalans per sedició i l’altre sobre el Govern 

“Porque España es un gran país, como dijo anoche su presidente, no se 

merecía casi nada de lo que ayer germinó: que los Gobiernos de Felipe 

González, José María Aznar y Rodríguez Zapatero se postraran 

durante lustros ante los nacionalistas por un puñado de votos, 

dotándolos de dinero para fabricar odio contra España; que el Gobierno de 

Rajoy no actuara antes y fiara con candidez de púber a la lealtad de los 

Mossos la paralización del golpe; que las autoridades sediciosas sigan con sus 

funciones intactas.” 

“El Gobierno tarde y mal. Nunca se debieron haber tolerado las sesiones 

en el Parlament del pasado 6 y 7 de septiembre. Los sediciosos no 

ocultaron sus planes: de manera previa anunciaron que aprobarían dos 

leyes golpistas, destinadas a dinamitar España y el propio Estatuto de 

Cataluña. Pero se dejó hacer en nombre de un equivocado principio de 

prudencia y proporcionalidad.”  
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espanyol per intervenir tard i malament. Si el Govern de Rajoy no hagués 

estat tan prudent i haguera frenat les sessions al Parlament de principis de 

setembre, no s’haguessin aprovat les Lleis de Desconnexió i no s’hagués 

arribat a l’actual escenari.  

A partir de l’anàlisi de tots els fragments rellevants relacionats amb la setena 

hipòtesi específica s’observa que els tres rotatius coincideixen en assenyalar 

qui són els principals responsables del conflicte: els nacionalistes catalans 

que governen la Generalitat. Si bé en els tres diaris hi ha columnistes que 

carreguen totes les culpes als governants catalans n’hi ha d’altres que també 

culpen a l’Executiu espanyol per ineficaç en la resposta, però sempre 

mantenint la Generalitat per sobre en la línia jeràrquica de responsabilitat.  

El País, El Mundo i l’ABC comparteixen els arguments quan es tracta de culpar 

el Govern català: burlar la llei, l’ordre democràtic i estafar amb un referèndum 

sense garanties són els principals. És l’ABC el diari més contundent en la 

crítica als nacionalistes catalans, ja que en més d’una columna d’opinió els 

subratlla textualment ‘d’únics responsables’ i destaca que han provocat el cop 

més gran a la democràcia des del 23-F. 

Les crítiques al Govern espanyol també són nombroses i en aquest punt El 

País s’allunya lleugerament dels altres dos diaris en l’argumentació. El diari 

del grup Prisa posa el focus en la incapacitat de gestió de l’Executiu espanyol, 

en la manca de discurs i la incompetència de Rajoy per no adonar-se del 

problema polític o no voler veure’l. El Mundo i l’ABC, en canvi, retreuen a 

Rajoy no haver aplicat la llei o el poder constitucional amb fermesa i amb 

antelació per acabar amb el problema d’arrel.  

Un altre aspecte diferencial entre El País i els altres dos rotatius, és que El 

Mundo i l’ABC presenten un tercer responsable del conflicte: els anteriors 

governs espanyols. El Mundo situa l’origen del problema a la cessió 

inconvenient de les competències educatives a les comunitats autònomes 

durant tants anys. L’ABC fa el mateix recordant que els anteriors governs 

espanyols van alimentar el nacionalisme català a canvi de vots al Congrés i 

que li van subministrar el beuratge necessari per fomentar l’odi a Espanya 

durant dècades. 
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4.3.-OBJECTIU 3. ANÀLISI COMPARATIU DE PORTADES I 

EDITORIALS 

En aquest punt s’inclou una anàlisi particular de les portades i els editorials, 

donada la seva rellevància en qualsevol rotatiu. Finalment es relacionen entre 

si, juntament amb les columnes d’opinió. 

Portades 

El principal missatge d’El País en la portada es focalitza en destacar dos 

aspectes: el com s’ha aturat el referèndum i la il·legalitat de l’acte. Si bé El 

Mundo i l’ABC també fan referència al caràcter il·legal en un segon pla, un 

titllant d’il·legal l’acte i l’altre equiparant-lo a un cop d’Estat, no  informen 

sobre el ‘com’ es va aturar la celebració. 

Podríem dir que aquest darrer aspecte és 

molt important pel diari del grup Prisa, ja 

que en el titular principal es destaca que 

el referèndum es va impedir per la força. 

La importància del diari pel ‘com’ es veu 

confirmada en l’única imatge de la 

portada on es mostra uns ciutadans amb 

actitud pacífica i uns policies amb armes. 

El País aprofita el subtitular per alertar que tot i ser avortat el referèndum la 

situació és preocupant, ja que Puigdemont vol proclamar la independència en 

els pròxims dies. Aquesta preocupació es fa encara més evident en el cas d’El 

Mundo, qui opta per remarcar la proximitat d’aquest escenari indesitjat en el 

titular principal. 

 

Mentre que El País opta per il·lustrar una imatge en la portada, El Mundo opta 

per presentar-ne dues. La superior, per tant més important, no s’associa 
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directament al titular principal, però sí amb el subtitular corresponent en el 

que es destaca el fracàs d’un referèndum que ha derivat en una rebel·lió 

oberta. La imatge reforça aquest missatge escenificant la rebel·lió als carrers 

amb els ciutadans d’una banda i de l’altra un policia com a imatge simbòlica 

d’un Estat que intervé i fa fracassar el referèndum. 

 

 

 

 

 

 

L’altra imatge il·lustrada pel diari El 

Mundo a la portada s’utilitza per 

reforçar un dels tres titulars 

secundaris, en concret el que titlla de 

traïdors els Mossos d’Esquadra. A la 

imatge s’observa un Mosso 

d’Esquadra interactuant amb Oriol 

Junqueras amb mostres de 

complicitat com demostra el contacte 

físic entre ells. Se’ls presenta així, als 

Mossos, com aliats dels responsables 

del que consideren un cop d’Estat. 

Com s’ha pogut observar, destacar en el subtitular del titular principal d’El 

Mundo el fracàs del referèndum (El fracaso de referéndum ilegal deriva en 

una rebelión abierta por parte de los separatistas) és important pel diari 

d’Unidad Editorial i encara ho és més deixar en evidència la policia 

autonòmica catalana. L’ABC segueix aquesta línia, destacant el fracàs i la 

traïció dels Mossos en la seva portada. Ho fa amb molta més força, 

contràriament a El País que es limita a parlar de passivitat.   
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L’ABC opta per il·lustrar en la portada una 

imatge a tota plana en la qual s’observa un 

Mosso que sembla recriminar l’actitud a un 

policia espanyol. La imatge reforça el text de 

l’esquerre dedicat als Mossos, el qual fa 

referència a la traïció i al sabotatge d’aquests. 

Mitjançant el titular principal es reconeix  que 

el referèndum ha danyat Espanya, però 

deixant clar que ha estat un fracàs i que l’Estat 

és el guanyador. 

Mentre que El Mundo i l’ABC opten per dedicar part de la portada a destacar 

la manca de garanties del referèndum remarcant l’adulteració del cens o la 

duplicació de vots, El País prescindeix de fer-ho i prefereix fer un avanç 

editorial per remarcar que la llei és un instrument a l’abast de l’Estat per 

respondre als independentistes, però que no n’hi ha prou per solucionar el 

conflicte. En aquest avanç editorial també es fa un inventari de responsables 

on hi és Puigdemont, però acompanyat de Rajoy. 

    El País 

El Mundo també opta per fer un avanç de l’editorial a la portada, però amb 

un objectiu ben diferenciat de l’editorial anterior. Opta per dir que davant un 

atac tan greu contra l’Estat, aquest ha de respondre immediatament. Està 

demanant que es prenguin mesures, una cosa que també fa l’ABC 

indirectament, parlant de decepció entre els espanyols perquè els promotors 

de l’intent de cop d’Estat segueixin en llibertat. 

    El Mundo 
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Una diferència rellevant entre les portades d’El País i El Mundo és que la 

primera, mitjançant un subtítol, destaca que Pedro Sánchez exigeix a Rajoy 

que obri una negociació política amb el Govern català. En canvi, segons El 

Mundo és Rajoy qui ha ofert diàleg a tots els partits i que ho ha fet sense 

tancar portes. El diari del grup Prisa està dient que l’Executiu espanyol no 

està obert al diàleg a hores d’ara i que és Sánchez qui l’alerta de la necessitat 

de fer-ho, mentre que El Mundo presenta a Rajoy oferint diàleg per iniciativa 

pròpia. Dues realitats diferents.  

Un punt coincident entre els rotatius és la informació sobre els ferits. Aquesta 

és nul·la o irrellevant. Podria considerar-se un punt important d’acord amb el 

criteri-notícia del nombre d’afectats, però tant El País com l’ABC no fan cap 

referència sobre l’existència de ferits en la portada. En el cas d’El Mundo es 

fa una mínima referència en un petit subtitular que queda en un pla residual 

situat al racó inferior dret de la portada on s’informa d’un centenar de ferits. 

 

Editorials 

Analitzats els editorials, en línies generals, aquests subscriuen el que el 

rotatiu ha dit prèviament a la portada. Es reiteren les idees principals. El 

primer missatge d’El País en l’editorial és a través del titular presentant la llei 

com a condició necessària per solucionar el conflicte, però insuficient.  

El segon missatge del diari del grup Prisa consisteix a assenyalar els dirigents 

nacionalistes catalans com a principals responsables del conflicte, però sense 

justificar la incompetència de Rajoy, un líder caracteritzat per no assumir 

responsabilitats. Es fa referència als Mossos, destacant-ne la passivitat com 

a la portada, però aquí la crítica és més contundent en titllar de greu l’actuació 

per incomplir el mandat judicial i provocar escenes lamentables. 

Hi ha dos punts a l’editorial que no apareixen a la portada. El primer consisteix 

a reclamar una reforma urgent de la Constitució espanyola, l’adopció d’un 

model federal i en criticar l’Executiu espanyol per no escoltar les demandes 

de la ciutadania. El segon punt defensa les agressions des del punt de vista 
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legal i reclama sancions als policies, en cas d’haver agredit amb 

desproporcionalitat. El condicional obre la porta a la possibilitat que no hi 

hagués desproporcionalitat, per tant, el rotatiu no es mulla en relació a un 

dels punts més polèmics de la jornada. 

El Mundo es mostra especialment preocupat a la portada per la proximitat 

d’una hipotètica declaració d’independència. La preocupació es manté en 

l’editorial, fent-ne referència en més d’una ocasió. Aquesta reiteració també 

es produeix amb aspectes presents a la portada com el fracàs del referèndum 

i la seva manca de garanties. 

Un dels punts que més emfatitza El Mundo en l’editorial és, com avançava a 

la portada, la necessitat que l’Estat actuï, que deixi d’ajornar l’assumpció de 

mesures i que respongui immediatament. Es reclama l’article 155. Sense 

amagar la crítica al Govern espanyol per inoperant i prudent, s'arriba a 

reclamar càstig legal per Puigdemont i els seus a qui assenyala com a màxims 

responsables. La responsabilitat penal també la reclama contra els Mossos 

per deslleials.  

Mentre que El País no es mullava sobre la desproporcionalitat de les 

agressions de la policia espanyola en l’editorial, El Mundo opta per felicitar-

la. Creu que el centenar de ferits són pocs tenint en compte la gravetat dels 

fets, una llista reduïda gràcies a la professionalitat de les forces de seguretat. 

L’ABC reitera en l’editorial l’atac als Mossos per traïdors fet a la portada, 

afegint que aquests són còmplices dels independentistes i que han provocat 

la confrontació i la fractura a Catalunya. On posa molt accent en l’editorial, 

més que en la portada, és en la il·legalitat del referèndum i en la desactivació 

del mateix per part de l’Estat. 

L’editorial de l’ABC presenta un punt diferenciat al dels altres dos rotatius. 

Mentre que els altres presentaven com a màxims responsables els dirigents 

catalans sense excloure el Govern espanyol, l’editorial de l’ABC presenta els 

nacionalistes catalans com a únics responsables.  Ara bé, l’ABC i El Mundo 

presenten coincidències en més d’un aspecte. Com fa El Mundo en l’editorial, 

l’ABC reclama càstig en forma d’inhabilitacions i empresonaments als 

responsables d’atacar Espanya a través del referèndum, com per exemple els 
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dirigents dels Mossos. L’altra coincidència és en la defensa de les agressions 

policials argumentant la necessitat de restaurar l’ordre legal. La força va ser 

legítima i proporcional segons l’editorial de l’ABC. Finalment, també es 

reclama l’aplicació de l’article 155, com fa el rotatiu d’Unidad Editorial. 

De la portada a les columnes, passant pels editorials 

Feta l’anàlisi s’observa que els rotatius utilitzen les editorials per reafirmar 

les idees projectades en la portada, alhora que incorporen altres valoracions 

que per motius d’espai o d’importància no han estat incloses en la primera 

plana. La reiteració d’idees, en aquest cas en relació amb el conflicte català i 

en concret amb el referèndum de l’1 d’octubre, denota l’existència d’una línia 

ideològica que s’intueix veient la portada, es confirma llegint l’editorial i es 

reafirma en les columnes d’opinió de les pàgines interiors.  

En el cas d’El País la línia ideològica es veu reflectida amb un simple cop d’ull 

a la portada. La il·legalitat del referèndum, la necessitat de reformes i de 

negociació política, així com la condemna als Mossos són algunes de les idees 

defensades a la portada del diari. La deslegitimació del referèndum per 

celebrar-se al marge de la llei és present en l’editorial i reiterada en les 

columnes d’opinió. El mateix succeeix amb la idea mitjançant la qual es 

defensa la necessitat de no fiar-ho tot a la llei, fent servir l’editorial per 

demanar reformes urgents i que s’escolti a la ciutadania, així com les 

columnes d’opinió per reafirmar aquesta idea considerant beneficioses les 

reformes i necessària la cooperació política.  

La crítica als Mossos d’esquadra feta a la portada es ratifica a l’editorial i als 

articles d’opinió, on en cap moment es parla de traïdors, optant per parlar de 

passivitat en l’actuació i de la gravetat d’incomplir el mandat judicial. 

L’ambigüitat d’El País a l’editorial en referència a les agressions policials, no 

les aprova ni les condemna, es plasma en la diversitat d’opinions dels 

articulistes en les pàgines interiors. 

El Mundo, per la seva part, aprofita la portada per destacar la il·legalitat de 

l’acte, titllar els Mossos de traïdors i alertar de la proximitat d’una hipotètica 

declaració d’independència. Aquest darrer missatge es relaciona amb la 

necessitat de prendre mesures que reclama el diari a la portada a través de 
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l’avanç editorial i en el mateix editorial, on demana l’aplicació de l’article 155 

i responsabilitats penals als qui van atacar l’Estat. En les columnes interiors 

es reitera la idea de prendre mesures immediates, reclamant a Rajoy una 

resposta contundent. 

A la portada del diari d’Unidad Editorial no hi ha cap valoració sobre les 

agressions de la policia espanyola per frenar el referèndum. Aquesta valoració 

no es fa esperar i apareix amb força a l’editorial per felicitar a les forces de 

seguretat, una línia que predomina en els articles d’opinió del diari, aprovant 

l’ús de la força per legítim en nom de la llei i l’ordre democràtic. Respecte 

dels Mossos, presentats a la portada com a traïdors, es manté una crítica 

contundent en l’editorial on se’ls acusa de deslleials i es reitera la crítica a les 

columnes on se’ls cataloga de traïdors i deslleials. La crítica a Rajoy que fa El 

Mundo a l’editorial per no haver frenat els independentistes amb l’article 155 

es reitera en algunes columnes d’opinió. 

En el cas de l’ABC, la portada del rotatiu presenta els Mossos com a traïdors, 

equipara el referèndum a un cop d’Estat i alerta a l’Executiu espanyol sobre 

la necessitat de prendre mesures immediates per respondre als nacionalistes 

catalans, els quals han muntat una estafa democràtica. La presentació a la 

portada dels Mossos com els traïdors de la jornada avança una crítica 

contundent contra la policia catalana que es mantindrà en l’editorial i a través 

dels articulistes del rotatiu. En relació a les agressions de la policia espanyola, 

a l’editorial de l’ABC es parla de professionalitat encomiable dels agents, idea 

reiterada en alguna columna d’opinió, on s’incorporen idees com que els 

agents no van fallar el més mínim o que la repressió va ser tova comparada 

amb les que han tingut lloc a Europa. 

Com a la portada, l’ABC torna a parlar de cop d’Estat frenat a l’editorial i en 

alguna columna d’opinió. En aquest sentit, ja en la portada, alerta de la 

necessitat de prendre mesures castigant els promotors del cop i aplicant 

l’article 155. A l’editorial també es reclamarà el càstig, inclús en forma de 

presó pels principals responsables com els dirigents dels Mossos. En alguna 

de les columnes d’opinió es reclama l’aplicació del codi penal als responsables 

polítics catalans i pren força el reclam a Rajoy perquè apliqui d’una vegada 

per totes el 155. 
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5-CONCLUSIONS 

Un cop analitzades les peces d’opinió de la premsa de referència de Madrid 

queda verificada la hipòtesi general, ja que s’identifica cert grau de distorsió 

sobre els fets, així com posicions de caràcter antidemocràtic i la transmissió 

d’una matriu ideològica nacionalista espanyola. Val a dir que El Mundo i l’ABC 

verifiquen la hipòtesi amb més contundència que no pas El País, el qual té un 

punt de vista lleugerament diferenciat en relació amb les idees analitzades. 

La distorsió dels fets es fa present quan es tracta de valorar les càrregues 

policials. Si bé hi ha alguna crítica aïllada, en els tres rotatius existeix la 

negació de repressió violenta. Només fa falta veure les imatges de la 

intervenció policial o les ferides d’alguns ciutadans durant la jornada per 

comprendre que la desproporció va existir i que la resposta policial va ser 

desmesurada tenint en compte el comportament generalment pacífic de la 

ciutadania. En El Mundo i l’ABC s’arriba a llegir que la policia espanyola va 

minimitzar els danys i els ferits, tot i que les imatges conviden a pensar el 

contrari. 

La valoració de l’actuació dels Mossos d’Esquadra també genera cert grau de 

distorsió. Que cap rotatiu aprovi la política de tolerància de la policia 

autonòmica catalana és una cosa, l’altra és responsabilitzar-la dels 

enfrontaments i de la duresa de les càrregues. Es projecta la idea que els 

policies espanyols es van veure obligats a respondre amb duresa perquè els 

Mossos no els van ajudar. Responsabilitzar de les càrregues a qui carrega és 

lògic, responsabilitzar els qui opten per no fer-les és distorsionar la realitat. 

Si bé no és el cas d’El País, la distorsió dels fets es fa present en els altres 

dos rotatius equiparant el referèndum amb un cop d’Estat. Per cop d’Estat 

s’entén la presa del poder polític d’una manera sobtada i violenta, unes 

condicions, especialment la segona, que no es van donar l’1 d’octubre. Es pot 

alertar de la il·legalitat de l’acte, fins i tot de la seva il·legitimitat segons els 

criteris de cadascú, però el que no es pot fer és parlar de cop d’Estat perquè 

aquest implica violència i la violència la va posar la Policia Nacional i la 

Guàrdia Civil, no pas els dirigents catalans o la ciutadania que volia dipositar 

el seu vot a les urnes. 
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Tal com s’ha apuntat, la intervenció de la policia espanyola permet identificar 

una distorsió dels fets per part de la premsa de referència de Madrid, però 

també identificar un posicionament antidemocràtic. Els tres rotatius 

defensen, uns més que altres, les agressions policials en nom de la llei. Partint 

de la base que el referèndum és il·legal un posicionament democràtic seria 

més aviat partidari de no donar-li validesa un cop celebrat i suspendre o 

inhabilitar els responsables de l’acte. En les columnes d’opinió dels tres diaris 

analitzats s’està defensant una resposta policial violenta, les porres, les bales 

de goma, les agressions indiscriminades contra un col·lectiu pacífic i això no 

és precisament gaire democràtic, sinó que és més aviat una resposta pròpia 

d’un règim totalitari. 

Els tres diaris deslegitimen el referèndum sobre la base de la il·legalitat de 

l’acte. Si el problema només fos que la llei el prohibeix, serien partidaris de 

canviar-la i el referèndum passaria a ser automàticament legal. Per tant, 

limitar-se a dir que el referèndum no es pot fer perquè ho prohibeix la llei 

implica un posicionament antidemocràtic en la mesura que no es qüestiona 

una prohibició legal que nega un dret del tot democràtic: el dret 

d’autodeterminació. Potser el problema real no és que sigui il·legal, sinó que 

no existeix la voluntat de modificar la llei per una qüestió d’interessos, no pas 

democràtics. Si bé El País és partidari de reformes legals, no les enfoca a 

legalitzar la celebració d’un referèndum. 

La transmissió d’una matriu ideològica nacionalista espanyola es fa evident 

en els tres diaris quan els columnistes parlen de la unitat d’Espanya com a 

país. Aquesta condició és sagrada, indiscutible, innegociable. La unitat i 

indivisibilitat de la nació és el gran pilar ideològic nacionalista espanyol que 

projecta la premsa de referència de Madrid i tot allò que ho posi en dubte, 

com l’amenaça independentista en forma de referèndum, és atacat durament 

a través del discurs. Aquest ha estat un dels punts més rotunds en el contrast, 

ja que els tres rotatius van de la mà quan es tracta de defensar la unitat 

d’Espanya. A diferència d’El Mundo i l’ABC, El País és partidari d’un Estat 

federal, però la condició d’unitat és intocable.  

Presentar el respecte a la llei com l’essència de la democràcia és un altre pilar 

que forma part de la matriu ideològica nacionalista espanyola de la premsa 

analitzada. Si bé el discurs d’El País no és tan rígid com el del diari El Mundo 
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i l’ABC, el diari del grup Prisa també considera imprescindible el respecte a la 

llei. La diferència és que els altres dos rotatius aposten per l’aplicació 

immediata de l’article 155, una mesura a la qual no es fa referència en les 

peces d’opinió d’El País, on s’aposta per defensar el respecte a la llei i per la 

necessitat de reformes. Precisament el fet de considerar necessària la 

modificació del marc legal, la Constitució, és la principal diferència entre El 

País i els altres dos rotatius, els quals ni s’ho plantegen. En aquest sentit El 

País és conscient que Espanya és un país plural caracteritzat per la diversitat 

lingüística i cultural. Mentre que el diari del grup Prisa entén que aquesta 

diversitat és sinònim de riquesa, El Mundo i l’ABC ho contemplen més aviat 

com un problema, si més no és el que s’intueix del seu discurs. 

L’anàlisi realitzat permet associar els rotatius de la mostra a una determinada 

ideologia política, ja que s’identifiquen línies editorials reproduïdes en la 

majoria, si no en totes, de les columnes d’opinió del corresponent diari. El 

País, tot i que menys que en temps pretèrits, manté un perfil més 

progressista obrint-se a certs canvis. El Mundo és un diari clarament de dretes 

com també ho és l’ABC, qui presenta un perfil més conservador. En tot cas, 

la premsa espanyola de referència utilitza les peces d’opinió per atacar, amb 

més o menys contundència, tot el relacionat amb l’independentisme i no hi 

ha rastre de columnistes favorables al procés català o al referèndum de l’1 

d’octubre. Per tant, es pot afirmar que el pluralisme brilla per la seva 

absència. 

El ciutadà ha de tenir accés a informació diversa, d’aquesta manera podrà fer 

un balanç de les idees i construir el seu propi pensament. El problema és que 

si la informació es concentra en una sola direcció, com en el cas de les peces 

d’opinió d’El País, El Mundo i l’ABC en relació amb el conflicte català, es 

trepitja el dret de la ciutadania a la diversitat d’opinions, a la pluralitat 

d’idees, a l’anàlisi heterogeni dels fets. D’aquesta manera s’està induint al 

lector a un pensament. Si els missatges són reiterats, si no hi ha debat, no 

hi ha discussió i no hi ha diversitat de fonts o anàlisis comparables la 

informació projectada pels mitjans no pot ser assimilada correctament pels 

ciutadans. D’aquí la importància de la pluralitat d’idees, una condició que no 

es va donar en les peces d’opinió de la premsa espanyola de referència 

l’endemà de l’1 d’octubre. 
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7-ANNEXOS 

El País 
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PART TÈCNICA 

Diari El País 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
El País utilitza el titular principal per 

destacar que el referèndum va ser il·legal, 

que el Govern central el va impedir i que ho 
va aconseguir a través de la força. 

Destacant la il·legalitat de l’acte  en el titular 
més important del diari el rotatiu situa la 

deslegitimitat del referèndum en primer pla, 
així com la incompetència política de Rajoy.  

 

Fragment 
rellevant 1 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

El Gobierno impide por la fuerza el 
referéndum ilegal 

 
(TITULAR PRINCIPAL) 

 

Extracció de 
proposicions 

El referèndum va ser il·legal 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Explicació El referèndum va ser il·legal 
 

Verifica hipòtesi 1  
La proposició deslegitima el 

referèndum per celebrar-se al 
marge de la llei, verificant H1. 

Imatge 

associada 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Comentari 
imatge 

 
 

La imatge que presenta El País a la portada es divideix en dues parts: per una 
part els ciutadans i per l’altra els policies. Els primers apareixen amb les mans 

enlaire, una clara mostra de pacifisme. Els segons, en canvi, apareixen amb armes 
i escuts, símbols de força i d’atac. Precisament aquest és el missatge que vol 

il·lustrar El País per reforçar el titular principal. Pel diari hi ha hagut un referèndum 
il·legal, però l’Estat ha sigut incapaç d’evitar-lo mitjançant la gestió política, només 

l’ha pogut aturar amb l’ús de la força i la imposició com es pot observar en la 
imatge. 
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Portada  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Per a El País, la policia catalana hauria 
d’haver estat la primera a entrar als 

col·legis amb l’objectiu d’evitar que se 
celebrés el referèndum. No ho va fer, fet 

que va permetre a la gent votar, obligant a 
la policia espanyola a intervenir un cop la 

votació ja estava en marxa. 
 

Fragment 
rellevant 2 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 6 
 

Policía y Guardia Civil entran en los 
colegios ante la pasividad de los 

Mossos. 
 

(TITULAR SECUNDARI) 

 
 

Extracció de 
proposicions 

Els Mossos haurien d’haver entrat 
als col·legis  

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Explicació Els Mossos haurien d’haver entrat 

als col·legis  
  

Verifica hipòtesi 6 
La proposició crítica els Mossos per 

la seva passivitat, verificant H6. 

Portada  

 
COMENTARI 

PART TÈCNICA 

Diari El País 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hi ha dos responsables que han provocat 

que es visqués una jornada com la d’ahir. 
Un és Carles Puigdemont per la seva 

xenofòbia, l’altra és Mariano Rajoy per la 
seva incapacitat de gestió des de l’inici de la 

crisi. 

Fragment 
rellevant 3 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 

La vergonzante jornada que los 
ciudadanos de Cataluña se vieron 

obligados a vivir por culpa de la 
arrogancia xenófoba-en alianza 

con las fuerzas antisistema-que 
Carles Puigdemont representa y la 

absoluta incapacidad de gestión del 
problema por parte de Mariano 

Rajoy desde el principio de esta 
crisis. 

 
(AVENÇ EDITORIAL) 

 
 

Extracció de 
proposicions 

Carles Puigdemont i Mariano Rajoy 
són culpables d’haver provocat la 

jornada de l’1-O 
 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 7 

responsabilitat 

Explicació Carles Puigdemont i Mariano Rajoy 

són culpables d’haver provocat la 
jornada de l’1-O 

 
Refuta hipòtesi 7 

La proposició no carrega tota la 
culpa al Govern català, refutant H7. 
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Editorial  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Frente a la insurrección, la ley, 

pero no solo la ley 

Autor Ana Merino 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Els principals culpables del conflicte són 

Puigdemont i Forcadell, però això no 
exonera a Rajoy de certa responsabilitat. El 

president del Govern espanyol no ha pres 
les decisions que havia de prendre. Ha optat 

per la passivitat política i per escudar-se en 

la justícia. Rajoy no és un polític hàbil, té 

dificultats per comunicar-se. 
  

Fragment 
rellevant 4 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 

Los culpables principales son el 
presidente de la Generalitat y la 

presidenta del Parlament que hace 
tiempo pusieron en marcha un 

proceso destinado a enfrentar a los 
catalanes entre sí y a Cataluña con 

el resto de España. Lejos de 
comportarse como dirigentes de 

todos los ciudadanos de su país han 
exhibido impúdicamente su 

condición de facciosos dando 
muestras de un increíble 

sectarismo. Y lo han hecho con 
desprecio a la Constitución, al 

Estatuto de Cataluña, a sus 
representantes democráticos y al 

espíritu y la letra del Código Penal. 
Pero ni sus flagrantes delitos ni sus 

bravuconadas pueden justificar la 
pasividad e impericia del 

presidente Rajoy, su afasia política, 
su reiterada incomparecencia ante 

la opinión y su medrosa delegación 
de responsabilidades en la 

Administración de justícia, 
retorciendo para ello hasta el 

estatuto del Tribunal Constitucional 
y escudándose en las decisiones de 

otros al no querer él tomar las que 
le correspondían. 

 

Extracció de 
proposicions 

Els polítics independentistes 
catalans són els principals 

culpables, però no els únics 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Explicació  Els polítics independentistes 

catalans són els principals 
culpables, però no els únics 

  
Refuta hipòtesi 7 

La proposició també carrega 
responsabilitat en Rajoy, refutant 

H7. 
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Editorial  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Frente a la insurrección, la ley, 

pero no solo la ley 

Autor Ana Merino 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
El País creu que hi ha una necessitat urgent 

de reformar la Constitució. Això és sinònim 
que el rotatiu no considera que limitar-se a 

aplicar l’actual llei sigui suficient per 

solucionar el conflicte. Entre els canvis pels 

quals apostaria El País es troba el de 
convertir Espanya en un Estat federal. 

Fragment 
rellevant 5 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 4 

 
 

 

Y proponíamos (el diari) un 
decálogo de medidas entre las que 

sobresalía la urgencia de una 
reforma de la Constitución y la 

reconversión del Estado de las 
Autonomías de acuerdo con el 

modelo federal. Nuestro editorial 
terminaba entonces llamando la 

atención sobre que era tarea de los 
líderes políticos encabezar un 

proceso así y advertíamos de que 
“si, acosados por la opinión y las 

sombras de su pasado, se enrocan 
en su ensimismamiento y hacen 

oídos sordos a las demandas de la 
ciudadanía, el régimen de la 

Constitución de 1978 correrá 
innecesarios riesgos en el próximo 

futuro”. 
 

Pues bien, el futuro ya ha llegado y 
si el llamado régimen del 78 

afronta una crisis de Estado tan 
grave como la que nos ocupa no es 

debido principalmente al populismo 
rampante de los leninistas de color 

violeta y los okupas metidos a 
parlamentarios que pretenden 

invadir las instituciones para 
dinamitarlas. Responsabilidad 

mayor recae sobre los partidos 

tradicionales y constitucionalistas, 
incapaces de ponerse de acuerdo 

en cuestiones de Estado para 
promover las reformas urgentes y 

necesarias. 
 

Extracció de 
proposicions 

Cal reformar amb urgència la llei 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 4 llei  

Explicació  Cal reformar amb urgència la llei 
 

Refuta hipòtesi 4  
La primera proposició implica un 

canvi en la legislació, refutant H4. 
 

 



 
106 

 

 

Editorial  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Frente a la insurrección, la ley, 

pero no solo la ley 

Autor Ana Merino 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Si haguessin obeït el mandat judicial, els 
Mossos haurien impedit l’obertura dels 

col·legis electorals i molts fets que van 
passar al llarg de la jornada no s’haguessin 

produït. Els Mossos, per tant, van obligar  
indirectament a les forces de seguretat 

espanyoles a agredir els ciutadans per 
frenar la votació quan aquesta ja estava en 

marxa. 

Fragment 
rellevant 6 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

 

La actuación de la policía 
autonómica de Cataluña es 

particularmente grave. Si los 
Mossos, como les fue ordenado, 

hubieran impedido de antemano la 
apertura de colegios electorales y 

retirado urnas y papeletas, esta 
tarea no habría tenido que ser 

realizada después por la Policía y la 
Guardia Civil y nos habríamos 

evitado muchas de las escenas 
lamentables que ayer dieron la 

vuelta al mundo.  
 

Extracció de 
proposicions 

Els Mossos són responsables 
d’haver provocat moltes de les 

escenes lamentables que es van 
produir l’1-O. 

 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Explicació Els Mossos són responsables 
d’haver provocat moltes de les 

escenes lamentables que es van 
produir l’1-O. 

  
Verifica hipòtesi 6 

La proposició carrega contra els 
Mossos per provocar indirectament 

les posteriors agressions, verificant 
H6. 
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Editorial  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Frente a la insurrección, la ley, 

pero no solo la ley 

Autor - 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
El fet que El País determini que l’actuació de 

la policia espanyola es va produir dins la llei 
implica que defensa les agressions des d’un 

punt de vista legal. El diari no descarta que 
algunes de les agressions fossin 

desproporcionades, però no les reconeix. 
Moltes de les agressions es van poder 

observar clarament en les imatges emeses, 
i el rotatiu té suficientment criteri com per 

jutjar-les, cosa que prescindeix de fer. 
 

Fragment 
rellevant 7 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

 

No queremos que esto se 
interprete como una justificación 

por anticipado de la conducta del 
resto de las fuerzas del orden del 

Estado español. Su actuación se 
produjo, por supuesto, dentro de la 

ley, y como es propio de un Estado 
de Derecho, en la medida en que 

hayan cometido excesos, se haya 
aplicado la fuerza de forma 

desproporcionada o empleado 
material no autorizado, sus 

actuaciones serán sometidas al 
escrutinio de los tribunales y, si 

fuera el caso, sancionadas.  
 

Extracció de 
proposicions 

La llei empara l’actuació de la 
policia espanyola, però si va haver 

desproporció s’ha de castigar 
legalment 

 

Verificació / 
Refutació  

Verifica parcialment hipòtesi 5 
agressions 

 

Explicació  La llei empara l’actuació de la 

policia espanyola, però si va haver 
desproporció s’ha de castigar 

legalment 
  

Verifica parcialment hipòtesi 5  
La proposició defensa les 

agressions en la mesura que estan 
justificades legalment, però no 

descarta l’existència puntual de la 
desproporció. Així es verifica 

parcialment H5. 
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Columna d’opinió 1  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol La familia 

Autor Ana Merino 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Espanya és la suma de cada un dels seus 

territoris, cadascun d’ells amb les seves 

peculiaritats, però tots ells imprescindibles 
per ser forts com a país. En catalogar certs 

debats de rupturistes denota que l’autor els 
concep com una amenaça per la unitat de 

l’Estat. 

Fragment 

rellevant 8 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 
 

España es el apellido que llevan 

tras de sí cada uno de los nombres 
de las comunidades autónomas. Si 

queremos trasladar la 
emocionalidad de los debates 

rupturistas a planos simbólicos, 
tenemos que imaginarnos a un 

montón de hermanos 
compartiendo una gran casa. 

 

Extracció de 

proposicions 

Espanya és el denominador comú 

de totes les comunitats autònomes 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat  

Explicació  Espanya és el denominador comú 

de totes les comunitats autònomes 

 

Verifica hipòtesi 3 
De la proposició s’extreu la defensa 

de l’autor sobre el vincle entre 
comunitats autònomes en benefici 

de la unitat d’Espanya, fet que 
verifica H3. 

 

Columna d’opinió 1  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol La familia 

Autor Ana Merino 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Si no es canvia la llei, el conflicte català 
seguirà viu, en canvi, dialogar i arribar a 

acords per modificar certes lleis pot ser una 
solució efectiva per acabar amb els 

problemes de convivència i d’encaix. 
Afirmant que ampliant ‘el salón’ es podrien 

fer ‘grandes fiestas’ s’interpreta que les 
reformes no només són possibles, sinó que 

són necessàries. 
 

Fragment 

rellevant 9 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 4 
 

No hay duda de que la casa puede 

admitir reformas para que todos 
quepan en la cocina y no se tengan 

que hacer turnos durante las 
comidas. Si se ampliará el salón 

podríamos hacer grandes fiestas e 
invitar a los vecinos.  

 

Extracció de 

proposicions 

Canviar la llei pot ajudar a 

solucionar el conflict 

 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 4 llei 

Explicació  Canviar la llei pot ajudar a 
solucionar el conflicte 

 
Refuta hipòtesi 4 

La proposició refuta H4, ja que 

contempla la possibilitat de 
reformar la llei. 
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Columna d’opinió 1  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol La familia 

Autor Ana Merino 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Davant l’absència d’autocrítica sobre per 

què Catalunya vol ‘tabicar’ el seu dormitori 

i repudiar el cognom de la seva àvia, l’autor 
es limita a carregar-li les culpes, a 

assenyalar-la com a la part responsable. I 
la presenta com el germà que, 

contràriament a la resta de la família,  està 
equivocat. 

Fragment 

rellevant 10 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

Apela (Catalunya) a la ruptura y 

amenaza con tabicar su dormitorio, 
llevarse la nevera y la mitad de la 

librería con el pasillo. También 
quiere la parte del salón con el 

aparador de la bisabuela a la que 
reivinidica como suya mientras 

repudia su apellido y ya no 
identifica a sus hermanos.  

 

Extracció de 

proposicions 

Catalunya es vol separar i ho vol fer 

de males maneres 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Explicació  Catalunya es vol separar i ho vol fer 

de males maneres 

 
Verifica hipòtesi 7 

Del fragment s’extreu una 
proposició que responsabilitza a 

Catalunya per rupturista i per 
egoista, fet que permet verificar 

H7. 
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Columna d’opinió 2  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Abrumados 

Autor Xavier Vidal-Folch 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

1-Tot i la promesa dels governants catalans, 
els resultats del referèndum no són 

vinculants sobre la base de la il·legalitat de 
l’acte. 

 
 

 
 

2-Una cosa és el referèndum com a votació 
vinculant, l’altre és la mobilització dels 

catalans. Aquesta va ser categòrica i no és 
una qüestió subjectiva, és un fet. Més de 2 

milions de persones van participar en l’acte. 

Fragment 

rellevant 11 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 i 2  
 

Así que el referéndum 

independentista “efectivo, con 
todas las garantías y vinculante” 

que prometió el Govern no se ha 
producido: colapsó desde primera 

hora de la mañana, garantizando la 
pervivencia de la legalidad 

democrática. Y al mismo tiempo, la 
movilización popular- en parte 

secesionista, en otra porción 
antigubernamental y en ocasiones, 

de ambos signos- fue categórica, 
intensa, masiva. 

 

Extracció de 

proposicions 

1-El referèndum va ser il·legal 

 
2-Es va produir una gran 

mobilització 
 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 

refuta hipòtesi 2 mobilització 
 

Explicació  1-El referèndum va ser il·legal 
 

Verifica hipòtesi 1  
La primera proposició deslegitma el 

referèndum perquè l’autor el titlla 
d’il·legal, li treu tot el valor, fet pel 

qual es verifica H1. 
 

2-Es va produir una gran 
mobilització 

 
Refuta hipòtesi 2  

La segona proposició extreta refuta 
H2, la qual preveia la minimització 

de la mobilització. 
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Columna d’opinió 2  
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1-Assenyala el Govern català com a màxim 

responsable, però també acusa els cossos 
de seguretat per la manera com van actuar, 

condicionant de manera negativa els 
esdeveniments. 

 

 
 

 
2-Critica la passivitat dels Mossos per no 

evitar la celebració del referèndum i, per 

tant, complir amb el mandat judicial. A 

causa d’aquesta passivitat els presenta com 
a causants indirectes dels cops produïts pels 

altres cossos policials.  
 

 
 

3-Deixa clar que l’actuació de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil no va ser prudent, 

és a dir, que va ser desproporcionada. 
D’aquesta manera està condemnant les 

càrregues policials per la seva duresa. 

Fragment 

rellevant 12 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesis 6 i 5 
 

Pero ayer ya se vio que la principal 

(responsabilidad) atañe al Govern 
y a sus aliados, por llamar a los 

catalanes a acudir a lo que sabían 
que era una encerrona, para 

capitalizar los desgarros de la 
gente de a pie en dividendos del 

infausto procés. Otra corresponde 
a la dirección política de los 

Mossos, cuyo benevolente 
absentismo inicial descargó sobre 

sus colegas la tarea asignada por el 
TSJC: y multiplicó así su carga. Y la 

final es de aquellos responsables 
de los otros cuerpos que no 

aplicaron la prudencia 
imprescindible, con resultados 

brutales. 
 

Extracció de 
proposicions 

1-El Govern de la Generalitat és el 
principal responsable del conflicte 

 
2-Els Mossos d’Esquadra haurien 

d’haver impedit el referèndum 
 

3-L’actuació de la Guàrdia Civil i la 

Policia Nacional va ser imprudent 
  

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
Responsabilitat 

Verifica hipòtesi 6 Mossos 
Verifica hipòtesi 5 Agressions  

 

Explicació  1-El Govern de la Generalitat és el 

principal responsable del conflicte 
 

Refuta hipòtesi 7  
La primera proposició assenyala la 

Generalitat com a màxim 
responsable, però no únic. Queda 

refutada H7. 
 

2-Els Mossos d’Esquadra haurien 
d’haver impedit el referèndum 

 
Verifica hipòtesi 6  

La segona proposició condemna 
l’absentisme laboral dels Mossos i 

verifica H6. 
 

3-L’actuació de la Guàrdia Civil i la 
Policia Nacional va ser imprudent 

 
Verifica hipòtesi 5  

La tercera proposició determina 

que les agressions van ser 
desproporcionades donada la 

imprudència policial. Verifica la H5. 
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Al dir ‘volver a la política’, l’autor ens està 
dient que s’ha deixat de fer política, 

estancant-se el conflicte al voltant de la llei. 
Si bé per l’autor les lleis s’han de complir, la 

solució exigeix tornar a dialogar i assolir 

acords polítics. 

 

Fragment 

rellevant 13 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 4 
 

Tocará volver a la política: ya, para 

restañar heridas, físicas y 
emocionales; también para 

restaurar el Estatut, y al cabo, para 
abrir cauces de futuro. Pero, de 

momento, estamos abrumados. 

Extracció de 
proposicions 

La solució del conflicte passa per 
recuperar el diàleg polític perdut 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 4 llei i 8 context 

Explicació  La solució del conflicte passa per 
recuperar el diàleg polític perdut 

 
Refuta hipòtesi 4  

La proposició refuta H4, ja que 

s’aposta pel diàleg com a solució al 

conflicte. 
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Columna d’opinió 3  
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PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Com que la independència va en contra de 

la indivisibilitat d’Espanya, l’autora l’ataca i 
prescindeix de fer l’exercici de comprendre 

que poden haver-hi causes més profundes 
per desitjar-la, siguin identitàries o 

econòmiques. Cortina es limita a entendre 
la independència com un desig fonamentat 

en danyar Espanya i acabar amb una unitat 

que entén que és clau en el potencial del 

país. 

Fragment 

rellevant 14 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 
 

El sí a la idependencia supone 

rechazar el vínculo entre los 
pueblos de España, que tiene 

mucho que ofrecer en el concierto 
mundial desde una articulación de 

unidad y pluralidad que tan pocos 
países han sabido engarzar. 

 

Extracció de 

proposicions 

Espanya té un gran potencial 

sempre que es mantingui unida 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Explicació  Espanya té un gran potencial 

sempre que es mantingui unida 
 

Verifica hipòtesi 3 

De la proposició extreta es dedueix 

la feblesa d’Espanya si es divideix, 
fet que verifica H3. 
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Columna d’opinió 4  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol La independència del ‘balconet’ 

Autor Amelia Valcárcel 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’autor no concreta què va ser, però deixa 

clar que un referèndum no. Per restar 
significació a l’acte assegura que es va fer 

més per desig, que no pas per legitimitat, 
de sortir al balcó de la Generalitat a 

proclamar una hipotètica República 
Catalana. 

 

Fragment 

rellevant 15 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1  

A una gente que se levanta para 

trabajar todos los días o para 
buscarse las sopas no se les puede 

engañar con la independecia del 
balconet. Un balconet más. Otro 

que sumar a los ya habidos. A més 
de los habidos. No es digno montar 

un referéndum que no lo es para 
salir de nuevo al balcón a lanzar 

proclamas. 
 

Extracció de 
proposicions 

No va ser un referèndum el què va 
tenir lloc 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Explicació  No va ser un referèndum el què va 

tenir lloc 

 
Verifica hipòtesi 1 

La proposició deslegitima el 
referèndum per inexistent i permet 

verificar H1. 
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Columna d’opinió 5  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Esto sí es un 

referéndum...probablemente 

Autor Teodoro León 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
León utilitza el sistema de votació, 

l’absència de paperetes oficials o l’ús del 
cens universal per dir al lector que no es pot 

considerar un referèndum seriós perquè no 
compleix cap requisit i només va ser una 

representació. En fer referència als 
observadors internacionals en relació a 

Maduro està afirmant que aquests estaven 
condicionats amb antelació per determinar 

un veredicte favorable a l’independentisme, 
presentant així el referèndum com una 

representació. 
 

Fragment 
rellevant 16 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1  

La consigna de la Generalitat 
proclama “Esto sí es un 

referéndum” aunque se vea la 
ficción desde minutos antes de la 

apertura de las urnas opacas-
nunca mejor dicho-para aceptar 

votos en cualquier lugar, sin 
papeletas oficiales o sobres, sin 

sindicatura electoral, con la treta 
del censo universal y observadores 

internacionales que ni Maduro. 
 

Extracció de 
proposicions 

El referèndum és una ficció 
inventada per la Generalitat 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Explicació  El referèndum és una ficció 
inventada per la Generalitat 

 
Verifica hipòtesi 1 

La proposició deslegitima el 
referèndum per entendre’l com una 

ficció i permet verificar H1. 
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Columna d’opinió 5  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Esto sí es un 

referéndum...probablemente 

Autor Teodoro León 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Assenyala als líders independentistes com la 

part responsable del problema per com 
estan actuant, fora dels límits de la política 

segons l’autor, és a dir, del marc jurídic. 
D’aquí que no assenyali el govern espanyol. 

 

Fragment 
rellevant 17 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 

Esto es exactamente lo que sucede 
con el 1 de octubre, al margen de 

la ley y las garantías elementales: 
no se trata de un referéndum sino 

de una representación. Nada hace 

pensar que vayan a rectificar (los 
líderes independentistas) y a 

plantear otra hoja de ruta desde la 
política.  

 

Extracció de 

proposicions 

Els líders independentistes no 

estant fent política, haurien de 
rectificar 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 7 

responsabilitat 
 

Explicació  Els líders independentistes no 
estant fent política, haurien de 

rectificar 
 

Verifica hipòtesi 7 
La segona proposició concreta que 

qui ha de rectificar és una part, la 
Generalitat, verificant així H7. 
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Columna d’opinió 5  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Esto sí es un 

referéndum...probablemente 

Autor Teodoro León 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A banda de tornar a deslegitimar el 

referèndum, està negant qualsevol tipus de 
repressió violenta de la Guàrdia Civil i la 

Policia Nacional. Si diu que la realitat és que 
no va haver-hi violència, està aprovant els 

cops que es van produir per aturar les 
votacions. 

 

Fragment 
rellevant 18 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

Su pelea es con el principio de 
realidad, para lograr la aceptación 

de que allí está sucediendo un 
referéndum real que ha sido 

reprimido violentamente por un 
estado antidemocrático. No 

importa lo que sea realmente. 
 

Extracció de 
proposicions 

Realment, la repressió violenta no 
va existir 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Explicació  Realment, la repressió violenta no 

va existir 
  

Verifica hipòtesi 5 

La proposició nega qualsevol tipus 
de repressió violenta en la realitat i 

verifica H6. 
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Columna d’opinió 6  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Esto sí es un 

referéndum...probablemente 

Autor Teodoro León 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Afirma que Rajoy va evitar el referèndum, 
per tant, nega la seva existència i la 

legitimitat de les urnes i del recompte de 
vots. 

Fragment 
rellevant 19 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 
 

Rajoy ha evitado el referéndum de 
autodeterminación, pero el precio 

que ha pagado ha sido el de una 
severa erosión del prestigio 

democrático español. 

Extracció de 
proposicions 

1-El referèndum no es va celebrar 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum  
 

Explicació  1-El referèndum no es va celebrar 
 

Verifica hipòtesi 1 
La negació de la celebració del 

referèndum el deslegitima i fa que 

la proposició verifiqui H1. 
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Columna d’opinió 6  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Esto sí es un 

referéndum...probablemente 

Autor Teodoro León 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-Si reconeix que van causar patiment físic, 
està reconeixent que la policia va actuar 

amb duresa i, per tant, amb 
desproporcionalitat, condemnant així la 

seva actuació. Si defensés les agressions, 
no se centraria a destacar el patiment de la 

part vulnerable, en aquest cas els ciutadans 
que volien votar.  

 
2-Responsabilitza els diferents actors 

polítics per limitar-se a desacreditar els 
oponents mitjançant declaracions a través 

dels mitjans de comunicació, prescindint de 
fer política per desencallar un conflicte cada 

cop més agreujat. No responsabilitza a una 
part en funció de la seva ideologia, apunta 

a totes direccions. 

Fragment 
rellevant 20 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

El resultado es la catástrofe del 1-
O, en la que han sufrido 

físicamente los ciudadanos en 
manos de los policías, mientras los 

responsables de los delitos y los 
desperfectos, de uno y otro lado, se 

siguen enfrentando verbalmente a 
través de sus respectivos medios 

de comunicación. 
 

Extracció de 
proposicions 

1-Les agressions policials van 
causar patiment físic 

 
2-Tant els independentistes com 

els unionistes són responsables del 
conflicte  

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 5 agressions i 

refuta hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Explicació  1-Les agressions policials van 
causar patiment físic 

 
Refuta hipòtesi 5 

La primera proposició reconeix el 
patiment, per tant, la duresa dels 

cops i refuta H5.  
 

2-Tant els independentistes com 
els unionistes són responsables del 

conflicte 
 

Refuta hipòtesi 7 
La segona proposició 

responsabilitza a les dues parts 
del conflicte, refutant H7. 
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Columna d’opinió 7  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Hemos perdido todos 

Autor Javier Ayuso 

PART ANALÍTICA  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
El Govern de l’Estat no tenia una altra opció. 

Ha enviat les forces de l’ordre a donar cops 
per gust, ho ha fet perquè s’ha vist obligat 

en defensa de l’ordre constitucional. En 
certa manera, Ayuso justifica les 

agressions, independentment de la duresa, 
com a mitjà per aconseguir el fi: evitar la 

votació. 
 

Fragment 

rellevant 21 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

El Gobierno de la nación ha tenido 

que utilizar las fuerzas del orden 
para evitar una votación, que se ha 

llevado a cabo ante la mirada de 
todo el mundo. 

 

Extracció de 
proposicions 

El Govern s’ha vist obligat a 
imposar la força  

 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 
 

Explicació  El Govern s’ha vist obligat a 
imposar la força  

 
Verifica hipòtesi 5  

 
La proposició defensa la necessitat 

de l’ús de la força per evitar el 
referèndum, minimitzant la duresa 

de les càrregues i verificant així H5. 
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Columna d’opinió 7  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Hemos perdido todos 

Autor Javier Ayuso 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

La responsabilitat dels independentistes és 
evident com demostra la violació de les lleis 

que han dut a terme fins a la celebració del 
referèndum, però això no exclou que el 

govern central també ha comès errors. No 
només ha estat ineficient des d’un punt de 

vista judicial i administratiu, també en el 
discurs polític. 

 

Fragment 

rellevant 22 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 

 

Es verdad que los independentistas 

se han saltado todas las leyes y han 
despreciado la opinión de la 

mayoría de los catalanes. Pero eso 
ya lo sabíamos hace un mes, hace 

una semana y ayer. Lo 

preocupante es que el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy no ha sido eficaz ni 

en su respuesta judicial y 
administrativa, ni en su discurso 

político. 
 

Extracció de 
proposicions 

L’Executiu de Rajoy també ha 
comès errors 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 7 

responsabilitat 
 

Explicació  L’Executiu de Rajoy també ha 
comès errors 

 
Refuta hipòtesi 7 

 
De la proposició s’extreu que els 

independentistes no són els únics 
responsables, refutant H7. 
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Columna d’opinió 7  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Hemos perdido todos 

Autor Javier Ayuso 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-Dient que la votació ha estat tramposa i 

que no es creu els resultats de la votació, 
l’autor està restant importància a la 

mobilització. ‘Quién se va a creer lo que 
digan’, és sinònim de dir que potser en 

comptes de 2 milions tan sols en van ser 1.  
 

 
 

2-El referèndum va ser trampós, per tant, 
els seus resultats no es poden tenir en 

compte. L’acte va ser una falsedat. 

Fragment 

rellevant 23 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 2 

 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

 
 

 

Los insurrectos han consumado su 

votación (aunque haya sido 
tramposa, de barra libre ante las 

urnas y sin garantías) y caminan 
hacia la immediata declaración de 

independencia, sin importarles el 

número de votos obtenidos (quién 
se va a creer lo que digan), ni las 

consecuencias de los próximos 
pasos de un Gobierno del Estado 

que ha quedado muy debilitado. El 
día después del falso referéndum, 

la sociedad catalana está más 
fragmentada que nunca. 

 

Extracció de 

proposicions 

1-La mobilització potser no va ser 

tant significativa com diuen  
 

2-El referèndum no va ser verdader 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum  
i hipòtesi 2 mobilització  

 

Explicació  1-La mobilització potser no va ser 

tant significativa com diuen 
 

Verifica hipòtesi 2  
La primera proposició minimitza la 

mobilització posant en dubte el 

nombre de vots totals, verificant 
H2. 

 
2-El referèndum no va ser verdader 

 
Verifica hipòtesi 1  

La segona proposició deslegitima el 
referèndum per fals i verifica H1. 
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Columna d’opinió 7  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Hemos perdido todos 

Autor Javier Ayuso 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Després del referèndum els 

independentistes poden proclamar la 
independència, un fet que atempta contra la 

indivisibilitat i el caràcter unitari d’Espanya. 

Fragment 

rellevant 24 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 

 
 

Para evitar que se acabe 

rompiendo toda la vajilla, Mariano 
Rajoy debería cumplir cuanto antes 

lo anunciado ayer y plantear una 
propuesta con Pedro Sánchez, 

Albert Rivera y quien se quiera 

sumar, que este a la altura de la 
gravedad del problema. 

Extracció de 

proposicions 

S’ha d’evitar que Espanya es 

trenqui 
  

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Explicació  S’ha d’evitar que Espanya es 

trenqui 

  

Verifica hipòtesi 3 
La proposició alerta que la unitat 

d’Espanya està en perill, verificant 
H3. 

 

Columna d’opinió 7  

 
COMENTARI 

PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Hemos perdido todos 

Autor Javier Ayuso 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
La resposta legal és necessària per resoldre 

el conflicte, però insuficient si no va 

acompanyada del diàleg polític amb 
Catalunya per modificar l’actual relació 

entre els catalans i la resta d’espanyols.  
 

Fragment 
rellevant 25 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.2 – 
Hipòtesi 4 

 

La respuesta del PP, el PSOE y 
Ciudadanos debe ser legal y 

política. Frenar la insurrección y 
proponer alternativas para un 

nuevo marco de convivencia. 

Extracció de 
proposicions 

Amb la llei no n’hi ha prou per 
solucionar el conflicte 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta l’hipòtesi 4 llei 

Explicació  Amb la llei no n’hi ha prou per 

solucionar el conflicte 
 

Refuta l’hipòtesi 4  
La proposició implica que des de 

Madrid la resposta política ha de 
complementar la legal, refutant 

H4. 
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Columna d’opinió 8  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Pucherazo consumado (y tolerado) 

Autor Rubén Amón 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Reconeixent l’afluència i, per tant, 

l’abundant participació dels catalans al 
referèndum, l’autor reconeix la importància 

de l’acte des del punt de vista de la 
mobilització, independentment de la 

legalitat de l’acte. 

Fragment 

rellevant 26 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 2 

En sentido tragicómico, podría 

decirse que la lluvia no disuadió la 
afluencia de los catalanes a las 

urnas. 

Extracció de 
proposicions 

Els catalans que van anar a votar 
van ser abundants 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 2 mobilització 

Explicació  Els catalans que van anar a votar 

van ser abundants  
 

Refuta hipòtesi 2  
La proposició no minimitza la 

mobilització reconeixent 
l’abundáncia de votants i refutant 

H2. 
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Columna d’opinió 8  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Pucherazo consumado (y tolerado) 

Autor Rubén Amón 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-A diferència de molts altres columnistes 

del diari, Amón reconeix que votar es va 
votar, però deslegitima el referèndum 

catalogant-lo de delicte col·lectiu i carrega 
contra l’Executiu espanyol per incapacitat 

de frenar-lo. 
 

2-Els Mossos no només van prescindir de 
complir amb la seva obligació d’aturar un 

delicte, sinó que en van formar part 
sabotejant l’Estat i el mandat judicial. Van 

deixar votar als ciutadans, fet que els 
converteix en còmplices dels 

independentistes. 
 

Fragment 

rellevant 27 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1- 

Hipòtesi 1 
 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

 

El Estado español no ha evitado el 

referéndum porque no tiene 
terminales abiertas en Cataluña y 

porque ha subestimado el sabotaje 
de los Mossos. Se les recibía con 

flores. Se les involucraba en la 
comisión de un delito colectivo.  

Extracció de 

proposicions 

1-El referèndum s’ha celebrat, però 

es tracta d’un delicte col·lectiu 
 

2-Els Mossos van sabotejar l’Estat 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 
6 Mossos 

Explicació  1-El referèndum s’ha celebrat, però 

es tracta d’un delicte col·lectiu 
 

Verifica hipòtesi 1 
La primera proposició deslegitima 

el referèndum pel seu caràcter 
delictiu, verificant H1. 

 
2-Els Mossos van sabotejar l’Estat. 

 
Verifica hipòtesi 6 

La segona proposició crítica els 
Mossos per  anar en contra de 

l’organisme que el dirigeix, 
verificant H6. 
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Columna d’opinió 8  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Pucherazo consumado (y tolerado) 

Autor Rubén Amón 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-Si l’autor cataloga el que va passar l’1 
d’octubre de subversió és perquè veu 

amenaçada la unitat d’Espanya, ja que es 
tracta d’un moviment revolucionari 

caracteritzat per la destrucció de l’estabilitat 
política o social del país. 

 
2-En aquest mateix article, Amón recrimina 

als Mossos no haver frenat les votacions, 
però condemna la desmesura en el cas de 

les forces de seguretat espanyoles. Parla 
d’una repressió caracteritzada per la 

ferocitat, és a dir, per una agressivitat i una 
crueltat desproporcionada. 

 

Fragment 

rellevant 28 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2- 

Hipòtesi 3 
 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

 

Recordaremos el primero de 

octubre como un éxito de la 
subversión-subversión inducida 

desde el sistema- y como una 
capitulación o una frustración del 

Estado central, caricaturizado en su 
impotencia o denunciado en su 

ferocidad represora. 

Extracció de 

proposicions 

1-L’1 d’octubre, com a subversió, 

atempta contra l’estabilitat 
d’Espanya 

 
2-Les agressions policials van ser 

ferotges 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat i 
refuta hipòtesi 5 agressions 

 

Explicació  1-L’1 d’octubre, com a subversió, 
atempta contra l’estabilitat 

d’Espanya  
 

Verifica hipòtesi 3  
La primera proposició presenta l’1 

d’octubre com una subversió a 
l’Estat, verificant H3. 

 
2-Les agressions policials van ser 

ferotges 
 

Refuta hipòtesi 5 
La segona proposició refusa les 

càrregues policials titllant-les de 
ferotges i refutant H5. 
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Columna d’opinió 8  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Pucherazo consumado (y tolerado) 

Autor Rubén Amón 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El fet que Puigdemont i els seus siguin els 
màxims responsables, no exclou de 

responsabilitat a Mariano Rajoy, a qui titlla 
d’incompetent com a responsable polític de 

l’Estat. L’autor creu que Rajoy no ha sabut 
gestionar el conflicte polític des de la seva 

posició de màxim responsable del poder 
executiu.  

 

Fragment 

rellevant 29 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

Han sido Puigdemont y sus 

costaleros quienes han suspendido 
el Estado de derecho, pero la 

jerarquía de la responsabilidad no 
contradice la negligencia con que 

Rajoy se ha mostrado como un 
estadista miope y expuesto más 

que nunca al castigo de la moción 
de censura. 

 

Extracció de 

proposicions 

Rajoy també és culpable per 

incompetència política 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat   

  

Explicació  Rajoy també és culpable per 

negligència política 

 
Refuta hipòtesi 7  

Segons la proposició, els 
governants catalans no són els 

únics responsables, verificant H7. 
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Columna d’opinió 9  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol La vergüenza 

Autor Manuel Vilas 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Parlar de progrés blindaria la unitat i 

indivisibilitat d’Espanya com a país, parlar 
d’enfrontament i desintegració com és el 

cas suposa una amenaça que pot traduir-se 
en el trencament d’Espanya. La nació està 

en perill, hi ha uns quants que volen 
dissoldre  la seva unitat. 

Fragment 

rellevant 30 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 

Y en este 2 de octubre en vez de 

tener un país que hable de 
progreso tenemos un país que 

habla de enfrentamiento y 
desintegración. 

Extracció de 

proposicions 

El debat de la desintegració és 

present a Espanya 
 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Explicació  El debat de la desintegració és 

present a Espanya 
 

Verifica hipòtesi 3 
La proposició reconeix l’amenaça 

de desintegració del país, verificant 
H3. 

 

Columna d’opinió 9  

 
COMENTARI 

PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol La vergüenza 

Autor Manuel Vilas 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Si bé en l’article parla de ‘Fantasia 

totalitaria’ de Puigdemont, aquest fragment 
deixa clar que el president de la Generalitat 

no és l’únic responsable. Destaca la 

incapacitat durant anys de Rajoy per 

gestionar el conflicte polític, fet que li 
carrega part de la responsabilitat. 

 

Fragment 
rellevant 31 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

Mariano Rajoy, por su parte, lleva 
instalado en la incompetencia en lo 

que afecta al problema catalán 
desde hace años. Su incapacidad 

política para gestionar esta crisis 
será, dentro de un par de 

generaciones, pregunta de examen 
en Selectividad.  

 

Extracció de 

proposicions 

Mariano Rajoy és incapaç de 

gestionar el problema català 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat  

Explicació  Mariano Rajoy és incapaç de 
gestionar el problema català 

 

Refuta hipòtesi 7 
La proposició veu a Rajoy com a 

part del problema, refutant H7. 
 



 
132 

 

 

 

 

  

Columna d’opinió 9  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol La vergüenza 

Autor Manuel Vilas 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ha faltat habilitat i discurs polític, una 

condició indispensable per defensar la 
democràcia. Si el que s’ha fet és portar el 

conflicte al terreny judicial i l’autor veu 
indefensa la democràcia és que no entén la 

llei a solució suficient per si mateixa. 

Fragment 

rellevant 32 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 4 

Los hijos de cuantos construyeron 

históricamente la democracia 
española no han sabido defenderla, 

por impericia y por falta de 
discurso. 

Extracció de 

proposicions 

El discurs polític és necessari per 

defensar la democràcia 
 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 4 llei 

Explicació  El discurs polític és necessari per 

defensar la democràcia 
 

Refuta hipòtesi 4  
La proposició exclou la llei com a 

única solució al conflicte, refutant 
H4. 
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Columna d’opinió 10  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Nacionalismo y trinchera mediática 

Autor Jorge Galindo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Si bé destaca que algunes de les imatges de 

la jornada van ser manipulades, reconeix 
que hi ha moltíssimes imatges que 

permeten qüestionar els cops policials i, per 
tant, considerar les agressions 

desproporcionades. 
 

Fragment 

rellevant 33 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 

Incluso en una situación como la 

que ayer se vivió en Cataluña 
cuando cualquiera que quisiese 

cuestionar la actuación por parte 
del Estado tenía cientos de 

imágenes verídicas y contrastadas 
a su disposición, se acudió a otras 

que eran de dudosa procedencia, o 
directamente manipuladas. 

 

Extracció de 

proposicions 

Hi ha imatges que confirmen la 

irregularitat de l’actuació policial 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 5 agressions 

Explicació  Hi ha imatges que confirmen la 
irregularitat de l’actuació policial 

 

Refuta hipòtesi 5 
La proposició qüestiona les 

agressions en base a l’existència de 
nombroses imatges, refutant H5. 

Columna d’opinió 10  

 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Nacionalismo y trinchera mediática 

Autor Jorge Galindo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Si la confrontació és creixent entre dos 

nacionalismes, són dos els qui s’enfronten i 
en són els responsables. Són dos els que 

agreugen el conflicte i, per tant, 
comparteixen la responsabilitat d¡aquest. 

Fragment 

rellevant 34 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 

Las noticias falsas funcionan 

particularmente bien en una 
situación de polarización, como ya 

hemos comprobado en otros 
muchos países recientemente, 

pero, si está se da por la 
confrontación creciente de dos 

nacionalismos, el entorno para su 
difusión es casi perfecto. 

 

Extracció de 

proposicions 

El conflicte confronta a 2 

nacionalismes 
  

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Explicació  El conflicte confronta a 2 

nacionalismes 

 
Refuta hipòtesi 7  

La proposició parla de confrontació 
entre dues parts i no d’una única 

part responsable, refutant H7. 
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Columna d’opinió 11  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Asombro en el Rick’s Café 

Autor Juan Cruz 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-A banda de catalogar-lo d’il·legal, fent 
servir expressions com jugar a la gallineta 

cega, l’autor menysprea el referèndum i li 
resta importància.  

 

2-El que haurien d’haver fet els Mossos és 
no amagar-se, limitant-se a parlar amb els 

votants. Haurien d’haver complert amb el 
mandat judicial per evitar que els vots es 

dipositessin a les urnes. 

Fragment 

rellevant 35 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

 

Un referéndum ilegal, alentado por 

leyes hechas para ser violadas por 
ellos mismos. Un Govern que juega 

a la Gallinita ciega con las urnas y 
con las papeletas. Los Mossos que 

se esconden, como los libros, en el 
Monte de Piedad. 

 

Extracció de 
proposicions 

1-El referèndum va ser il·legal 
 

2-Els Mossos es van amagar 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 
6 Mossos 

Explicació  1-El referèndum va ser il·legal 

 

Verifica hipòtesi 1  
La primera proposició deslegitima 

el referèndum per fer-se al marge 
de la llei, verificant H1. 

 
2-Els Mossos es van amagar 

 
Verifica hipòtesi 6 

La segona proposició crítica la 
passivitat dels Mossos, verificant 

H6. 
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Columna d’opinió 11  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El País 

Títol Asombro en el Rick’s Café 

Autor Juan Cruz 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-Si per l’autor les agressions van ser 

desmesurades, creu que podrien haver 
estat més pulcres i, per tant, no les aprova. 

 
 

 
 

2-Carrega la responsabilitat del conflicte 
principalment als organitzadors del 

referèndum (el Govern català), però també 
responsabilitza  a la desmesurada acció de 

la policia d’haver agreujat el conflicte. 
Anteriorment en el fragment rellevant 1 

titlla de covard a Rajoy. 

Fragment 

rellevant 36 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 

La acción de la policía habrá sido 

desmesurada, seguramente, pero 
no ha resultado más ladina que la 

acción de quienes dijeron a la gente 
de que este iba a ser un día normal 

y que no importaba que no fueran 
legales el referéndum, las urnas o 

las papeletas. 
 

Extracció de 
proposicions 

1-Els cops policials van ser 
desmesurats i el Govern de la 

Generalitat va enganyar als 
catalans 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 5 agressions i 

hipòtesi 7 responsabilitat 
 

Explicació  1-Els cops policials van ser 

desmesurats 
 

Refuta hipòtesi 5  
La primera proposició reconeix la 

desproporcionalitat de les 
agressions per considerar 

desmesurats els cops, verificant 
H5. 

 
2-El Govern de la Generalitat va 

enganyar als catalans 
 

Refuta hipòtesi 7 
La segona proposició 

responsabilitza a la Generalitat, 
però no ho fa de manera 

exclusiva, refutant H7. 
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Portada  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-El Mundo utilitza el primer subtitular 

principal per destacar que el referèndum va 

ser il·legal. Destacant la il·legalitat de l’acte  
en el subtitular més important el rotatiu 

situa la deslegitimitat del referèndum en 
primer pla.  

 
2-Acusant de rebel·lió els independentistes, 

El Mundo els acusa de cometre un fet tan 
greu com és aixecar-se contra l’autoritat o 

el govern, per derrocar-lo i instaurar-ne un 
de propi. Es tracta d’una amenaça contra 

l’Estat, ja que en cas de triomfar acabaria 
amb la unitat de la nació espanyola. 

 

Fragment 
rellevant 37 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Objectiu 2.2 – 
Hipòtesi 3 

 

El fracaso del referéndum ilegal 
deriva en una rebelión abierta por 

parte de los separatistas 
 

(SUBTÍTOL 1) 

Extracció de 

proposicions 

1-El referèndum va ser il·legal 

 
2-Els independentistes s’han 

rebel·lat contra l’Estat 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 
hipòtesi 3 unitat 

 

Explicació 1-El referèndum va ser il·legal 

 
Verifica hipòtesi 1 

La primera proposició deslegitima 
el referèndum per celebrar-se al 

marge de la llei, verificant H1. 
 

2-Els independentistes s’han 
rebel·lat contra l’Estat 

 

Verifica hipòtesi 3 
La segona proposició implica un 

atac contra la unitat d’Espanya, 
verificant H3. 

 

Imatge 

associada 
 

 
 

Comentari 
imatge 

Aquesta imatge permet a El Mundo reforçar el missatge textual de què el 
referèndum ha fracassat gràcies a la intervenció policial i que s’ha produït una 

rebel·lió ciutadana a Catalunya. El rotatiu escenifica un moment que il·lustra la 
rebel·lió als carrers amb els ciutadans d’una banda i de l’altra un policia com a 

imatge simbòlica d’un Estat que es defensa. El Mundo ens ensenya un policia 

dialogant en nom de la llei en l’intent de fer entrar en raó al personal. En aquest 
sentit, El Mundo deixa fora de pla qualsevol tipus d’agressió policial. El diari 

d’Unidad Editorial deu entendre que el rellevant és ensenyar la rebel·lió 
separatista i no pas la duresa d’algunes agressions, ja que si no les mostra és que 

no les deu considerar importants o no li interessa mostrar-les. 
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Portada  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
En considerar que els Mossos han traït 

l’Estat, El Mundo els està acusant d’haver 
comés un delicte contra el deure públic. 

 

Fragment 

rellevant 38 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 6 
 

Los Mossos traicionan al Estado 

 
(TITULAR SECUNDARI) 

Extracció de 
proposicions 

Els Mossos són uns traïdors 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Explicació Els Mossos són uns traïdors 

 
Verifica hipòtesi 6 

La proposició carrega contra els 
Mossos per haver traï l’Estat, 

verificant H6. 

Imatge 

associada 
 

 
 

Comentari 

imatge 

Una imatge val més que 1000 paraules. Poques fotografies tenen la capacitat de 

reforçar millor el titular secundari amb què El Mundo acusa els Mossos de traïdors. 
S’observa un Mosso rebent una salutació de complicitat d’Oriol Junqueras, 

considerat a Espanya una de les cares visibles del Cop d’Estat. Junqueras li posa 
la mà al braç del Mosso. El contacte i la proximitat dels personatges convida al 

lector a associar els Mossos amb els colpistes i d’aquesta manera el rotatiu reforça 

la posició de traïció en què situa la policia autonòmica catalana. 
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Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Ni un minuto que perder frente al 

independentismo 

Autor - 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’editorial d’El Mundo presenta com a 

màxims responsables als polítics que són al 
capdavant de la Generalitat i l’adjectiu 

d’irresponsables és dels més tous que fa 
servir. Ara bé, també carrega contra el 

Govern espanyol per la seva ineficàcia 
donada l’absència de gestió política del 

conflicte. 

Fragment 
rellevant 39 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

 

El 1 de octubre de 2017 no será 
recordado como el día en que se 

celebró un referéndum de 
independencia en Cataluña, sino 

como la jornada ominosa en que la 
irresponsabilidad de una 

Generalitat ocupada por iluminados 
y la inoperancia de un Gobierno 

largo tiempo ausente se 
confabularon para alumbrar el  

caos. 
 

Extracció de 
proposicions 

La Generalitat i el Govern central 
comparteixen la responsabilitat en 

el conflicte 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Justificació La Generalitat i el Govern central 

comparteixen la responsabilitat en 
el conflicte 

 
Refuta hipòtesi 7  

La proposició no només 
responsabilitza al Govern català, 

refutant H7. 

 

Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Ni un minuto que perder frente al 

independentismo 

Autor - 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
El Mundo deslegitima recurrentment el 

referèndum al llarg del seu editorial amb 
expressions com ‘esperpento’ o ‘fracaso’. En 

aquest fragment titlla el referèndum de 
farsa, entenent-lo com un acte surrealista 

per fingir o aparentar. 
 

Fragment 
rellevant 40 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 

 

 

El president de la Generalitat 
concretó anoche su amenaza: 

rodeado del Govern, anunció que 
en 48 horas trasladará al Parlament 

el resultado de la farsa de ayer 

para proclamar la independencia. 

 

Extracció de 

proposicions 

El referèndum va ser una farsa 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum va ser una farsa 
 

Verifica hipòtesi 1  
La proposició deslegitima el 

referèndum per no ser realista, 
verificant H1. 
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Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Ni un minuto que perder frente al 

independentismo 

Autor - 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La unitat d’Espanya implica la presència de 
Catalunya dins l’Estat i la solidaritat dels 

catalans amb la resta d’espanyols. En el 
referèndum, els independentistes estan 

votant per acabar amb tot això, estan 
dipositant un vot per trencar la indivisibilitat 

de la nació espanyola. D’aquí la condemna 
de l’acció per part d’El Mundo en el seu 

editorial. 
 

Fragment 
rellevant 41 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 
 

 

Las letales dosis de retórica 
nacionalista ingeridas durante 

décadas quizá les velaba (als 
votants independentistes) el 

verdadero significado de su acción: 
empujar a la extranjería a sus 

vecinos y segar la solidaridad con 
el resto de los españoles. 

 

Extracció de 

proposicions 

Votar sí en el referèndum és voler 

separar Catalunya d’Espanya  
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Justificació  Votar sí en el referèndum és voler 
separar Catalunya d’Espanya  

 

Verifica hipòtesi 3  
La proposició carrega contra el vot 

independentista per separatista, 
verificant H3. 

 

Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Ni un minuto que perder frente al 
independentismo 

Autor - 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

El Mundo, en l’editorial, arriba a felicitar les 
forces de seguretat espanyoles per la seva 

intervenció. Defensa les agressions per dur-
se a terme en defensa de la llei i de manera 

proporcional. L’opinió del rotatiu és que els 
policies van estar tan bé que van minimitzar 

el nombre de ferits.  

Fragment 
rellevant 42 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

 

Cabe felicitar a los agentes de la 
Policía Nacional y la Guardia Civil 

por el desempeño de un trabajo tan 
ingrato como espinoso en 

proporcionada aplicación de su 
encomienda legal. Un saldo de 

centenares de heridos no es un 
dato del que blasonar, pero las 

cosas podrían haber sido mucho  
peores, dadas las circunstancias. 

 

Extracció de 
proposicions 

Les agressions de la policia 
espanyola van ser proporcionals 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  Les agressions de la policia 

espanyola van ser proporcionals 
 

Verifica hipòtesi 5  
La proposició defensa les 

agressions en base a la seva 
proporcionalitat, verificant H5. 
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Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Ni un minuto que perder frente al 

independentismo 

Autor - 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Els Mossos han sigut deslleials perquè han 
optat per no intervenir i deixar celebrar el 

referèndum, contràriament a l’ordre legal 
dictada per la justícia espanyola. Han optat 

per seguir la paral·lela llei catalana donant 
suport al govern català i col·laborant amb 

l’ANC. Han de pagar penalment pel seu 
error. 

Fragment 
rellevant 43 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 6 
 

 

Cuando el Gobierno, forzado por la 
situación, ha tenido que poner a 

prueba su capacidad de control del 
territorio, la deslealtad de los 

Mossos les devolvió a la realidad. 
La pasividad exhibida en el instante 

decisivo –incluso la descarada 
colaboración con la red de la ANC– 

confirma las sospechas que 
pesaban sobre la policía 

autonómica, cuyos mandos 
deberán afrontar su 

responsabilidad penal por haber 
preferido la legalidad paralela de 

sus jefes políticos en lugar de 
proteger los derechos 

constitucionales de todos.  
 

Extracció de 
proposicions 

Els Mossos han col·laborat amb els 
independentistes, desobeint la llei 

espanyola 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Justificació  Els Mossos han col·laborat amb els 

independentistes, desobeint la llei 
espanyola 

 
Verifica hipòtesi 6  

La proposició acusa de deslleials els 
Mossos per ajudar els enemics de 

l’Estat, verificant H6. 
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Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Ni un minuto que perder frente al 

independentismo 

Autor - 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La solució al conflicte, segons El Mundo, es 

troba en la Constitució espanyola. El rotatiu 
creu que amb la llei a la mà n’hi haurà prou 

per frenar l’independentisme i no deixar-lo 
avançar. En concret proposa l’article 155 

com a solució al problema, pregant per la 
seva aplicació immediata. 

Fragment 
rellevant 44 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 4 
 

 

El Gobierno no puede dilatar la 
asunción de medidas que permitan 

frenar en seco los planes del 
independentismo, lo que incluye la 

aplicación inmediata del artículo 
155 o la Ley de Seguridad 

Ciudadana, en aras de presevar la 
legalidad y situar a los Mossos bajo 

el control del Estado. El Gobierno 
no puede perder ni un minuto ni le 

debe temblar el pulso a la hora de 
hacer frente, con la ley en la mano, 

a la felonía del independentismo. 
 

Extracció de 
proposicions 

L’article 155 frenarà els plans 
independentistes en sec 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 4 llei 

Justificació  L’article 155 frenarà els plans 
independentistes en sec  

 
Verifica hipòtesi 4  

La proposició presenta la solució al 
problema en forma d’article 155 de 

la Constitució, verificant H4. 
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Columna d’opinió 1  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Gobierno de emergencia 

Autor Federico Jiménez Losantos 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-Els principals culpables són els 

governants catalans per ‘golpistas’, però 
també Rajoy. Ara bé, la culpabilitat de Rajoy 

no ve per una falta de diàleg amb la 
Generalitat, sinó que es deu a la seva 

incapacitat per aturar a temps el 
referèndum i les aspiracions 

independentistes. 

 
 

 
2-Els independentistes volen crear una 

nació pròpia que implicaria la destrucció de 
la unitat d’Espanya. 

 
 

 
3-Cal formar un govern d’emergència per 

imposar la llei i acabar amb qualsevol intent 
de rebel·lió contra l’Estat. Si s’aplica la llei, 

els rebels no podran actuar des de les 
institucions i el problema s’esfumarà. 

Fragment 

rellevant 45 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

Objectiu 2.2 – 
Hipòtesi 3 i 4 

Si Rajoy conservara algún resto de 

dignidad y La Niña de la Sexta un 
mínimo de vergüenza, ayer 

hubieran llamado a la Zarzuela 
pidiendo perdón por financiar, 

habilitar y no impedir la 
bochornosa jornada golpista, y 

quedando a disposición del Jefe del 
Estado para facilitar la formación 

de un Gobierno de emergencia y de 
unidad constitucional (PP, Cs y 

PSOE) con dos tareas esenciales: 
frenar el proceso revolucionario 

que se ha puesto en marcha para 
destruir el régimen constitucional 

español y, tras imponer en toda 
España el régimen legal que 

permita eliminar las instituciones 
que se han rebelado contra el 

Estado (las catalanas, para 
empezar), convocar elecciones 

antes de que sean los golpistas y 
sus socios los que, tras una moción 

de censura, puedan convocarlas y 
legalizar el desguace de la Nación. 

 

Extracció de 

proposicions 

1-Rajoy és part del problema per 

no haver impedit el referèndum 
 

2-L’objectiu dels independentistes 
és destruir la Constitució 

 

3-La solució passa per imposar la 
llei i recuperar la normalitat 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 7 

responsabilitat. Verifica 
hipòtesi 3 unitat i 4 llei 

 

Explicació  1-Rajoy és part del problema per 

no haver impedit el referèndum 
 

Refuta hipòtesi 7 
La primera proposició carrega part 

de les culpes a Mariano Rajoy, fet 
que refuta H7. 

 
2-L’objectiu dels independentistes 

és destruir la Constitució  
 

Verifica hipòtesi 3  
Segons la segona proposició, 

existeix una amenaça en contra la 
llei magna que protegeix la unitat 

del país. Es verifica H3. 
 

3-La solució passa per imposar la 
llei i recuperar la normalitat  

 
Verifica hipòtesi 4 

La tercera propisició verifica H4, ja 
que la imposició de la llei implica 

la recuperació de la normalitat. 
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Columna d’opinió 1  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Gobierno de emergencia 

Autor Federico Jiménez Losantos 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-El referèndum va ser de tot menys un 

acte democràtic amb garanties. Va estar 
marcat pel seu caràcter il·legal. És més, va 

ser un acte de sedició per alçament públic i 
col·lectiu contra l’autoritat. 

 
 

2- Josep Lluís Trapero, com a Major dels 
Mossos, és el principal responsable de la 

passivitat dels Mossos i de la desobediència 
envers el mandat judicial d’aturar la 

celebració del referèndum. Això el 
converteix en un traïdor, com els Mossos 

per obeir el seu Major. 
 

Fragment 

rellevant 46 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1  
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 6 

Y a cambio de no haber impedido la 

celebración del golpe de Estado 
(que ha sido algo más que una 

consulta ilegal o un referéndum sin 
garantías: una abierta sedición 

contra España encabezada por los 
representantes del Estado en 

Cataluña), seguir sin impedirlo en 
el futuro. Todavía condecorará al 

traidor Trapero. 
 

Extracció de 

proposicions 

1-El referèndum va ser un cop 

d’Estat 
 

2-Trapero és un traïdor 

 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 
hipòtesi 6 Mossos 

 

Justificació  1-El referèndum va ser un cop 

d’Estat 
 

Verifica hipòtesi 1  
La primera proposició deslegitima 

el referèndum equiparant-lo a un 
cop d’Estat. Es verifica H1. 

 
2-Trapero és un traïdor 

 
Verifica hipòtesi 6 

La segona proposició es posiciona 
en contra dels Mossos per obeir un 

traidor, verificant H6. 
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Columna d’opinió 2  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desbordados 

Autor Ferran Caballero 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tots aquells que participen en un 

referèndum il·legal estan cometent un 
delicte. L’autor parla de revolució, ja que 

l’acte delinqüent el van cometre milions de 
persones, remarcant que no va triomfar i 

que, per tant, el referèndum va fracassar. 
 

Fragment 

rellevant 47 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Los independentistas sabían que 

era posible desbordar un Estado. 
Sabían, como todo hijo de vecino, 

que si un hombre se salta la ley es 
un delincuente pero que si se la 

saltan miles es una revolución. 
Siempre que triunfe. 

 

Extracció de 

proposicions 

El referèndum va ser una revolució 

fallida 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum va ser una revolució 
fallida 

 
Verifica hipòtesi 1  

La proposició deslegitima el 

referèndum per intent fracassat de 
revolució, verificant H1. 

 

Columna d’opinió 2  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desbordados 

Autor Ferran Caballero 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
L’autor justifica la necessitat d’utilitzar la 

força per defensar la llei. Ara bé, no de 
manera il·limitada i categoritza d’immoral la 

força que va fer servir la policia contra els 
votants per excessiva. Entén que les 

càrregues van ser desproporcionades. 

Fragment 

rellevant 48 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

Ayer el Estado ganó una batalla 

que luchó mal y tarde y la ganó al 
precio de parecer hoy más débil 

que anteayer. Porque las mejores 
cosas se pierden en la victoria y 

porque si la fuerza es necesaria, la 
fuerza excesiva es inmoral. Hoy no 

puede olvidar que su futuro tiene 
que depender de mucho más que 

de su poder represivo. 
 

Extracció de 

proposicions 

Les agressions policials van ser 

immorals per excessives 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 5 agressions 

Justificació  Les agressions policials van ser 
immorals per excessives 

 
Refuta hipòtesi 5  

La proposició reconeix que les 
agressions policials van ser 

excessives, sinònim de 
desproporcionades, verificant H5. 
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Columna d’opinió 3  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Miedo y tristeza 

Autor Lucía Méndez 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Potser Espanya s’està trencant o, fins i tot, 

ja està trencada i no ens n’havíem adonat. 
El text denota el sentiment de l’autor envers 

la unitat d’Espanya com a país, la qual veu 
amenaçada. 

Fragment 
rellevant 49 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.2 – 
Hipòtesi 3 

 

«España se rompe» fue una 
pancarta que el PP puso en 

circulación contra Zapatero y que 
habitualmente utilizamos políticos, 

periodistas y humoristas en tono de 
chanza. Quién sabe si después del 

1-O habrá que empezar a 
tomársela en serio. Quién sabe si 

no es que España se rompa, sino 
que ya se ha roto y no habíamos 

caído en la cuenta. 
 

Extracció de 
proposicions 

La unitat d’Espanya està en perill, 
si és que no s’ha trencat ja 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Justificació  La unitat d’Espanya està en perill, 
si és que no s’ha trencat ja 

 
Verifica hipòtesi 3 

La proposició alerta del perill o 
certesa de trencament del país. Es 

verifica H3.  
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COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Miedo y tristeza 
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L’Estat va tenir la capacitat d’aturar el 
referèndum, per tant, aquest no es va 

celebrar. Es va tractar d’una simple 
escenificació dels independentistes. 

Fragment 

rellevant 50 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Al caer la tarde del aciago 1-O, el 

presidente del Gobierno de España 
dijo lo mismo que había dicho el día 

anterior, la semana anterior, el 
mes anterior, el año anterior y el 9-

N. No ha habido referéndum. El 
Estado lo ha impedido. El 1-O sólo 

ha sido «escenificación». Dando 
por bueno su argumento, la 

«escenificación» del 1-O mostró 
una España que no nos gusta. 

 

Extracció de 

proposicions 

El referèndum no va passar de 

l’escenificació 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum no va passar de 

l’escenificació 
 

Verifica hipòtesi 1 
La proposició deslegitima el 

referèndum pel seu caràcter fictici, 
verificant H1. 

 

Columna d’opinió 3  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Miedo y tristeza 

Autor Lucía Méndez 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Com en tot conflicte, l’estratègia juga un 

paper rellevant en la resolució d’aquest. 
Optant per les càrregues policials, el Govern 

central ha caigut a la trampa dels 

independentistes: a ulls del món ha posat 
en primer pla mundial les agressions. Rajoy 

i els seus tenen part de responsabilitat en la 
mesura que han potenciat l’escenificació.   

Fragment 

rellevant 51 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7  
 

Si la rebelión catalana tiene como 

hecho diferencial una intensa 
emocionalidad, con total desprecio 

a las leyes y a las normas de 
la democracia representativa, el 

Estado ha hecho un pan como unas 
tortas. Las cargas policiales 

lograron cerrar un puñado de 
colegios electorales, pero a cambio 

han proporcionado al movimiento 

independentista unas imágenes 

que valen su precio en oro en el 
mercado de la «escenificación» 

sentimental. 
 

Extracció de 

proposicions 

El Govern central ha estat 

desencertat 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Justificació  El Govern central ha estat 

desencertat 
 

Refuta hipòtesi 7 
La proposició centra part de la 

responsabilitat del conflicte en el 
Govern central, refutant H7. 
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Columna d’opinió 3  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Miedo y tristeza 

Autor Lucía Méndez 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’autor entén que  per molt que un cap 

d’antidisturbis consideri proporcionals les 
càrregues policials, els ciutadans van poder 

veure les imatges a través del televisor o 
dels diferents canals de difusió i fer la seva 

pròpia valoració de les agressions, diferint 
de l’opinió del cap d’antidisturbis. 

 

Fragment 

rellevant 52 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

El Gobierno sostiene que las 

Fuerzas de Seguridad actuaron de 
forma proporcional. La palabra 

«proporcional» no significa lo 
mismo para un jefe de los 

antidisturbios que para los 
ciudadanos que ven las imágenes 

por televisión o en las redes 
sociales. 

Extracció de 
proposicions 

L’opinió dels ciutadans envers les 
càrregues difereix de la del cap 

d’antidisturbis 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 5 agressions 

Justificació  L’opinió dels ciutadans envers les 
càrregues difereix de la del cap 

d’antidisturbis 

 
Refuta hipòtesi 5 

La proposició implica que els 
ciutadans consideren les càrregues 

desproporcionades, verificant H5. 
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Columna d’opinió 4  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De llei només n’hi ha una i és la Constitució 
espanyola. La resta és una farsa i el que va 

passar ahir a Catalunya va ser un delicte. 
No suficientment satisfet amb la 

deslegitimació feta del referèndum, 
González el menysprea una mica més 

recordant que les urnes utilitzades, 
normalment, tenen la funció de separar 

brossa. Equipara els vots amb la brossa? 
Convida a comparar-ho. 

 

Fragment 

rellevant 53 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Ciertamente, lo que se desarrolló 

ayer en Cataluña no fue un 
referéndum, sino una aberración 

jurídica que pretendieron vestir de 
una legalidad alternativa, con uso 

delictivo del censo electoral. Luego, 
lo de siempre, la aberración 

jurídica y moral suele ir coronada 
por la guinda del esperpento. 

Normal que se dotaran de urnas 
diseñadas para separar basura 

orgánica. 
 

Extracció de 
proposicions 

El referèndum va ser una aberració 
jurídica 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum va ser una aberració 
jurídica 

 
Verifica hipòtesi 1 

La proposició deslegitima el 
referèndum per il·legal, verificant 

H1. 

Columna d’opinió 4  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Destacant un atac aïllat dels ciutadans a la 

policia a Sant Carles de la Ràpita i 
prescindint de condemnar les nombroses 

agressions a la inversa és evident que 
l’autor no considera desproporcionades les 

càrregues policials. Ho confirma al final del 
fragment dient que aquell atac als policies 

va ser l’únic que li va semblar 
desproporcionat.  

Fragment 
rellevant 54 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

  
 

La Moncloa defendió la 
proporcionalidad de la actuación 

policial emitiendo vídeos 
comparativos de otros cuerpos de 

policías en la Unión Europea y una 
escena grabada en San Carlos de la 

Rápita, en la que varios guardias 
civiles se montaban a la carrera en 

dos jeeps para huir perseguidos 

por la turba que les corría a 

cantazos. Esto es lo único que a mí 
me pareció desproporcionado: ver 

a unos guardias a la carrera para 
huir de unos perseguidores que los 

apedrean. 
 

Extracció de 
proposicions 

Les càrregues policials no van ser 
desproporcionades 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  Les càrregues policials no van ser 

desproporcionades 

 
Verifica hipòtesi 5 

La proposició verifica H5, ja que 
l’autor només considera 

desproporcionat l’atac als policies. 
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Columna d’opinió 4  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’obligació dels Mossos era frenar el 
referèndum. No ho van fer, ja que van optar 

per desatendre les ordres del jutge. La 
conseqüència és que han d’assumir 

responsabilitats legals per la seva actuació 
negligent. 

Fragment 

rellevant 55 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 6 

Hemos visto a los Mossos incumplir 

su obligación, por lo que ya se les 
han abierto diligencias judiciales. 

Extracció de 

proposicions 

Els Mossos havien de complir el 

mandat judicial 
 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Justificació  Els Mossos havien de complir el 

mandat judicial 
 

Verifica hipòtesi 6 
La proposició condemna els Mossos 

pel seu incumpliment legal i verifica 
H6. 

 

Columna d’opinió 4  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
En el present, el màxim responsable és un 

govern autonòmic format per delinqüents, 
els quals han de sotmetre’s al pes de la 

justícia pels seus actes. Però el problema ve 
de llarg. Part de la responsabilitat és dels 

governants espanyols del passat, per dotar 
les autonomies de màniga ampla en 

competències educatives. 
 

Fragment 

rellevant 56 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

Los delincuentes tienen que pagar 

por lo que han hecho. Sólo eso les 

calmará. Nunca un Gobierno 
legítimo podrá negociar con esa 

cuadrilla de delincuentes. Pero no 
todo acaba ahí. En el origen de todo 

está la pederastia de tantos años 
por la cesión inconveniente de las 

competencias de educación a las 
comunidades autónomas. 

 

Extracció de 

proposicions 

Si no s’haguessin cedit tantes 

competències en l’àmbit educatiu,  
el problema no existiria 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 7 

responsabilitat 
 

Justificació  Si no s’haguessin cedit tantes 
competències en l’àmbit educatiu,  

el problema no existiria 
 

Refuta hipòtesi 7  
 

La proposició responsabilitza, en 

part, els governs espanyols del 
passat. Es refuta H7. 

 



 
153 
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Columna d’opinió 5  
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PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
González deslegitima el referèndum en 

considerar-lo un motí, una revolta. També 
el menysprea destacant que no va ser seriós 

comparant el manual d’estil de l’acte amb el 
d’un estrambòtic personatge d’una sèrie de 

TV per infants. 
 

Fragment 

rellevant 57 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Toda una cohorte generacional de 

anarcolactantes catalanes, la de los 
menores de 50 años que crecieron 

untando Nocilla en pan Bimbo ante 
la pantalla de TV3, acaba de 

descubrir, entre incrédula y 
estupefacta, que el Estado existe y 

que organizar motines 
insurreccionales con el manual de 

estilo de Pippi Calzaslargas no 
resulta tan fácil y divertido como 

jugar a hacer pompas de  
jabón en el recreo del cole. 

 

Extracció de 

proposicions 

El referèndum va ser un motí 

insurreccional de pandereta 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum va ser un motí 

insurreccional de pandereta  
 

Verifica hipòtesi 1 
La propisició deslegitima el 

referèndum per la falta de serietat. 
Es verifica H2. 

 

Columna d’opinió 5  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Anarcolactantes 

Autor José García Domínguez 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Les agressions policials no només no van ser 
desproporcionades, sinó que van ser 

necessàries i exemplificants. Van ajudar  
molts ciutadans amb actituds adolescents, 

ja que els van permetre madurar i convertir-
se en adults, diu González. 

 

Fragment 

rellevant 58 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

Merced a la impagable labor 

pedagógica de la Guardia Civil, 
unos cuantos miles de eternos 

adolescentes locales entraron en la 
vida adulta, por fin, a lo largo de la 

muy agitada mañana del 1 de 
octubre. Tránsito vital del que 

todos deberíamos felicitarnos.  

 

Extracció de 

proposicions 

La intervenció de la Guàrdia Civil va 

ser impecable 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  La intervenció de la Guàrdia Civil va 
ser impecable 

 
Verifica hipòtesi 5 

La proposició aprova les agressions 
policials per pedagògiques i sense 

errors, verificant H5. 
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No sempre es pot quedar bé. És el cas quan 

està en joc el trencament d’Espanya. El 
Govern va fer el que tocava: respondre 

legalment a qualsevol amenaça contra la 
unitat de la nació, tot i quedar malament a 

escala mundial. 
  

Fragment 

rellevant 59 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 
 

El Gobierno estaba llamado a elegir 

entre quedar bien en el telediario 
nocturno de la CNN o que quedara 

algún rastro de la existencia de 
España durante la emisión de ese 

mismo informativo. 

Extracció de 
proposicions 

El Govern havia de defensar la 
unitat d’Espanya 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Justificació  El Govern havia de defensar la 

unitat d’Espanya 
 

Verifica hipòtesi 3 
De la proposició s’extreu la 

necessitat de mantenir Espanya 

unida al preu que fos, verificant així 
H3. 

 

Columna d’opinió 5  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Anarcolactantes 

Autor José García Domínguez 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Trapero és un aliat del referèndum i com a 

líder dels Mossos, els seus súbdits es 
converteixen en traïdors de la pàtria per 

deixar votar els catalans. En el conflicte, 
Trapero  va donar suport a l’enemic en 

comptes de defensar l’Estat. 
 

Fragment 

rellevant 60 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 6 

Esta guerra de trincheras, barro, 

agentes dobles y traperos 
mercenarios va a ser larga. Se 

extenderá, como mínimo, a lo largo 
de un lustro. 

Extracció de 
proposicions 

Josep Lluís Trapero és un 
mercenari 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Justificació  Josep Lluís Trapero és un 

mercenari 

 

Verifica hipòtesi 6 
La proposició condemna el paper 

de Trapero, per tant, el dels seus 
fidels súbdits, els Mossos. Es 

verifica H6. 
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Columna d’opinió 5  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Puigdemont és el responsable de tot el que 

està passant. S’ha ficat a la gola del llop en 
el seu intent de trencar Espanya i convertir-

se en màrtir. A hores d’ara no cedirà en el 
seu intent de morir, políticament parlant, en 

defensa dels seus ideals. 
 

Fragment 

rellevant 61 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 

Puigdemont, que a estas alturas de 

la asonada poco tiene que perder, 
fantasea con proclamar el Estat 

Català el próximo miércoles en el 
Parlament. Pero también Enver 

Hoxha ordenó establecer la 
inexistencia de Dios en la 

Constitución de la República 
Popular de Albania. Un postrer 

salto de la rana para tratar de 
hacerse un hueco junto a Macià y 

Companys en la mitología 
martirológica de los cruzados de la 

causa. 
 

Extracció de 
proposicions 

El problema és Carles Puigdemont i 
les seves fantasies 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 7 

responsabilitat 
 

Justificació  El problema és Carles Puigdemont i 

les seves fantasies 
 

Verifica hipòtesi 7  
La proposició presenta a 

Puigdemont com a culpable per 
fantasiejar, verificant H7. 
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Columna d’opinió 6  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Així com el fenomen de l’holograma ofereix 

la possibilitat de veure algú com si fos real, 
el referèndum va ser un fenomen artificial 

caracteritzat per la seva manca de validesa 
i d’efecte vinculant. 

Fragment 

rellevant 62 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 

Eran las cuatro de la tarde y ya 

sabían (los independentistas) que 
el holograma de referéndum 

inválido (pero tan sentimental) 
estaba ganado. 

Extracció de 

proposicions 

El referèndum no va tenir cap tipus 

de validesa 
 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum no va tenir cap tipus 

de validesa 
 

Verifica hipòtesi 1 
La proposició deslegitima el 

referèndum per la seva invalidesa i 
artificialitat. Es verifica H1. 

 

Columna d’opinió 6  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
El ‘chupando hostias’ que fa servir Lucas 

denota que un ha de responsabilitzar-se del 
que fa i que si comet un acte contrari a la 

llei, ha de ser conscient que rebrà cops de 
la policia. En certa manera justifica les 

càrregues viscudes, ja que no les condemna 
i es limita a alertar que això és el que passa 

quan s’actua de manera èpica, però il·legal. 
 

Fragment 

rellevant 63 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

Y ahora hay adolescentes que han 

probado la épica de verse a dos 

metros de un furgón policial 
chupando hostias. 

Extracció de 
proposicions 

Davant determinats actes, és 
normal que la policia agredeixi 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  Davant determinats actes, és 
normal que la policia agredeixi  

 
Verifica hipòtesi 5 

La proposició minimitza les 
agressions per normalitzar-les com 

a resposta policial, verificant H5. 
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Columna d’opinió 6  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
‘Piedra a piedra’ diu Lucas. El sentiment de 

l’autor sembla a flor de pell, en fer 
referència a unes pedres que van ser 

posades una a una, segles enrere, per 
construir un país, una unitat que no pot ser 

trencada. El bloc de pedres és indivisible, 
així es va fer constar en la sagrada 

constitució. 

Fragment 

rellevant 64 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 

Los independentistas de camisa 

vieja y los agregados de última 
hora han comprobado que tanto 

empeño sirvió para esto. Para 
poner en pie una loca historia que 

propone embalar España y sacarla 
de Cataluña, piedra a piedra, 

mientras unos cantan Els Segadors 
atizando por efecto contagio a esos 

otros mozos absurdos del Cara al 
sol (mirando la letra en el móvil). 

 

Extracció de 

proposicions 

Els independentistes pretenen 

deixar a Espanya sense el territori 
català 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Justificació  Els independentistes pretenen 
deixar a Espanya sense el territori 

català 
 

Verifica hipòtesi 3 
La proposició fa evident el perill de 

trencament del país amb la 
separació catalana. Es verifica H3. 

 

Columna d’opinió 6  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Treu ferro a la mobilització recordant que 

van ser més els catalans que es van quedar 
a casa i que no són partidaris d’actes 

il·legals i de la independència. 

Fragment 

rellevant 65 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 2 

Pero son muchos más los que no 

bajaron a votar, ni tuvieron jaleo 
por burlerías, y se espantan porque 

son conscientes de que la vida se 
pone un punto más difícil a la hora 

de la resaca. 

Extracció de 

proposicions 

La desmobilització va ser superior 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 2 mobilització 

Justificació  La desmobilització va ser superior 
 

Verifica hipòtesi 2 
La proposició minimitza la 

mobilització donant valor a la part 
no mobilitzada i verifica H2. 
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Columna d’opinió 6  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Desproporciones 

Autor Santiago González 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Els independentistes s’han equivocat 

actuant al marge de les lleis, però el PP 
també és responsable en la mesura que no 

respecta la separació de poders i ha perdut 
credibilitat per la corrupció massiva. 

 

Fragment 

rellevant 66 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

 

Esta alegría de los 

independentistas nace de reventar 
las garantías de la legalidad. 

Acojonante. La tristeza de tantos 
de nosotros (sin afán de patria ni 

de naciones) es una larga 
expedición que remata en la 

panenka irresponsable del PP, 
doctorado también en driblar la 

legalidad (la corrupción, la 
separación de poderes, los discos 

duros).  
 

Extracció de 
proposicions 

Els independentistes han rebentat 
la legalitat, però el PP ha estat 

irresponsable 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat 

Justificació  Els independentistes han rebentat 

la legalitat, però el PP ha estat 
irresponsable  

 
Refuta hipòtesi 7 

La proposició refuta H7, ja que no 
responsabilitza exclusivament als 

governants catalans. 
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Columna d’opinió 7  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol La paz, la ley, la fuerza 

Autor Arcadi Espada 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amb l’excusa d’un referèndum inexistent i 
antidemocràtic, els independentistes van 

intentar prendre el control d’un territori 
espanyol, per tant, volien separar Catalunya 

d’Espanya, trencant així la unitat del país. 
 

Fragment 

rellevant 67 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 
 

(Miles de personas) trataron de 

hacerse ayer con el control de un 
territorio mediante la fechoría de 

un supuesto referéndum,  
supuestamente democrático.  

 

Extracció de 
proposicions 

Van intentar prendre el control d’un 
territori espanyol 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Justificació  Van intentar prendre el control d’un 

territori espanyol  
 

Verifica hipòtesi 3   
La proposició expressa un intent, 

tot i que fallit, de prendre el control 

sobre el territori català, alterant la 
unitat espanyola. Verifica H3. 

 

Columna d’opinió 7  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol La paz, la ley, la fuerza 

Autor Arcadi Espada 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-Tot i que van votar més de 2 milions de 

persones, Espada parla de milers en 
l’article. Això no només és restar 

importància a la mobilització, és 

distorsionar la realitat. 
 

2-Ni legal ni democràtic. El referèndum no 
complia amb cap requisit per tenir en 

compte els resultats perquè així ho havia  
determinat un jutge. 

 

Fragment 

rellevant 68 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 i 2 
 

Las miles de personas dispersas 

por toda Cataluña no actuaron 
pacíficamente. La paz es la ley, y 

esos miles ejercieron violencia 
moral activa y violencia física (casi 

siempre) pasiva contra el 
cumplimiento de las resoluciones 

judiciales que habían declarado 
ilegal la maniobra antidemocrática. 

 

Extracció de 

proposicions 

1-Van ser milers les persones 

dispersades per Catalunya 

 
2-El referèndum va ser una 

maniobra antidemocràtica del tot 
il·legal 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 2 mobilització 

i  hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  1-Van ser milers de persones les 

dispersades per Catalunya. 
 

Verifica hipòtesi 2 
La proposició minimitza la 

mobilització en limitar-la a milers 
de persones. Verifica H2. 

 
2-El referèndum va ser una 

maniobra antidemocràtica del tot 
il·legal 

 
Verifica hipòtesi 1  

La proposició deslegitima el 
referèndum, titllant-lo 

d’antidemocràtic. Es verifica H1. 
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Columna d’opinió 7  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol La paz, la ley, la fuerza 

Autor Arcadi Espada 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Segons l’autor, la Policia es va limitar a 

utilitzar la força en nom de la llei, però sense 
violència. Això implica que no considera les 

càrregues abusives, desproporcionades. La 
defensa de les agressions és evident i 

destaca la professionalitat dels policies 
carregant amb consciència per limitar el 

nombre de ferits. 
 

Fragment 

rellevant 69 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

 

La acción de la Policía –una acción 

de fuerza y no de violencia– impidió 
cualquier conjetura de 

verosimilitud en torno al presunto 
referéndum e hizo algo 

infinitamente más importante: 
encarnar el poder y la razón 

democráticas. Lo hicieron, además, 
con ciencia y conciencia, limitando 

en una proporción asombrosa la 
sobrerreacción, a pesar de sus 

heridos por las agresiones, escasas 
pero ciertas, y de los insultos y las 

humillaciones continuadas. 

 

Extracció de 

proposicions 

Les càrregues policials no van ser 

violentes 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  Les càrregues policials no van ser 
violentes 

 
Verifica hipòtesi 5  

 
La proposició nega la 

desporporcionalitat en negar la 
violència de les càrregues, fet que 

verifica H5. 
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Columna d’opinió 7  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol La paz, la ley, la fuerza 

Autor Arcadi Espada 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’obligació i l’actuació dels Mossos va diferir. 

Estaven obligats a impedir la celebració del 
referèndum, però el que van fer va ser 

col·laborar amb una presència purament 
passiva i enfrontant-se verbalment amb els 

altres policies que lluitaven per recuperar 
l’ordre.  

 

Fragment 

rellevant 70 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 6 
 

 

Por si no hubiera bastado con los 

irresponsables, la Policía hubo de 
bregar también con los colegas 

desleales. Los llamados Mossos 
d’Esquadra desplegaron desde 

primera hora de la mañana una 
convivencia desacomplejada, a 

veces puramente cínica, con el 
batallón de irresponsables. No sólo 

eso: protegidos por la acción y el 
ojo mediático de la turba incluso se 

permitieron recriminar en algunos 
momentos a los policías nacionales 

que, a diferencia de ellos, trataban 
de restablecer el orden 

democrático. 
 

Extracció de 
proposicions 

Els Mossos van ser deslleials 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Justificació  Els Mossos van ser deslleials 

 
Verifica hipòtesi 6  

La proposició és un atac contra els 
Mossos perquè no van respectar la 

llei. Es verifica H6. 

Columna d’opinió 7  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol La paz, la ley, la fuerza 

Autor Arcadi Espada 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
El conflicte sobre el referèndum implica dos 

actors principals: el Govern Central i el 
Govern de la Generalitat. Si no es pot 

recriminar res a Rajoy i els seus, tota la 
responsabilitat recau en els governants 

independentistes. 
 

Fragment 
rellevant 71 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 

Nadie razonable, ni dentro ni fuera 
de España, puede reprochar nada 

sustancial al Gobierno en su 
actuación de ayer. 

 

Extracció de 

proposicions 

L’actuació del Govern central ha 

estat la correcta 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 7 
responsabilitat 

Justificació  La actuació del Govern central ha 

estat la correcta 
 

Verifica hipòtesi 7  
La proposició aprova l’actuació del 

Govern central, negant cap 
responsabilitat de l’Executiu i 

verificant H7. 
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Columna d’opinió 8  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Hay locos que se creen Napoleón 

Autor Rafa Latorre 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si el govern català amb Puigdemont al 
capdavant no hagués actuat tal com ho ha 

fet, no estaríem davant un problema tan 
greu com el d’ara. Ells són qui l’han creat, 

ells són els responsables. 

Fragment 

rellevant 72 
 

Fragment 
rellevant 1 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 

El Gobierno de Carles 

Puigdemont quiso que Cataluña 
alcanzara su punto de ebullición 

patriótica en octubre. 

Extracció de 

proposicions 

S’ha arribat a aquest punt del 

conflicte perque així ho ha volgut el 
Govern català  

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 7 

responsabilitat 
 

Justificació  S’ha arribat a aquest punt del 

conflicte perque així ho ha volgut el 
Govern català   

 
Verifica hipòtesi 7 

La proposició carrega tota la 
responsabilitat del conflicte al 

govern de Puigdemont, verificant  
H7. 

 

Columna d’opinió 8  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Hay locos que se creen Napoleón 

Autor Rafa Latorre 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Es va firmar un pacte constitucional que 

assegura la indivisibilitat de la nació 
espanyola. Catalunya no respecta aquest 

pacte, sinònim de plantejar un atac contra 
l’Estat que podria trencar el país 

territorialment. 
 

Fragment 
rellevant 73 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.2 – 
Hipòtesi 3 

Hoy como ayer los nacionalistas 
traicionan el pacto constitucional al 

que se habían sumado a cambio de 
que se le concediera a Cataluña 

un autogobierno reconocido en un 
Estatuto de Autonomía. 

Extracció de 

proposicions 

Els nacionalistes catalans  tornen a 

trair el pacte constitucional 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Justificació  Els nacionalistes catalans  tornen a 
trair el pacte constitucional 

 
Verifica hipòtesi 3  

La proposició fa referència a la 
traïció d’un pacte que assegura la 

unitat d’Espanya. Es verifica H3. 
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Columna d’opinió 8  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Hay locos que se creen Napoleón 

Autor Rafa Latorre 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si el referèndum segueix una lògica teatral, 
no és una votació real. Tal com l’entén 

Latorre és una actuació representada per 
uns actors davant uns espectadors. L’autor 

està deslegitimant l’acte, el qual titlla de 
farsa i el menysprea recordant que 

Puigdemont va votar on va voler. 
 

Fragment 

rellevant 74 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 

Cuando el presidente de la 

Generalitat consiguió entrar en el 
centro de votación que, en la lógica 

teatral de este referéndum, le 
correspondía hizo una declaración 

muy reveladora ante los medios. 
Desplazó el foco. El argumentario 

ya no empleaba la fingida retórica 
electoral. Es difícil mantener la 

farsa cuando es el propio 
presidente el que tiene que 

cambiar de colegio electoral sobre 
la marcha. 

 

Extracció de 

proposicions 

El referèndum va ser una farsa de 

lògica teatral 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum va ser una farsa de 

lògica teatral  
 

Verifica hipòtesi 1 
La proposició minimitza el 

referèndum perquè l’entén com 
una teatralització. Es verifica H1. 
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Columna d’opinió 9  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Hay locos que se creen Napoleón 

Autor Rafa Latorre 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-Els Mossos havien d’aturar el referèndum 
com fos i no marxar d’un col·legi electoral 

sense urnes i amb un clavell a la mà que els 
hi va donar un votant per deixar-los votar. 

Van ser arbitraris en favor dels 
independentistes, no van ser justos. 

 
 

 
2-La violència policial de l’1 d’octubre  és 

legítima. En aquest sentit, Latorre no fixa 
cap límit per considerar que les càrregues 

superin el límit de la proporcionalitat. Si 
s’agredeix en nom de la llei, no hi ha debat 

sobre la duresa d’aquestes, segons Latorre.  

Fragment 

rellevant 75 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesis 6 i 5 

Al coger la flor, los agentes 

(Mossos) estaban abandonando a 
su pueblo a la arbitrariedad y el 

abuso. Al menos hasta que el 
Estado se hiciera presente con su 

legítima violencia para restablecer 
la ley. Los Mossos eran la 

penúltima barrera de defensa de 
los catalanes frente a los planes 

suicidas de sus dirigentes. Los 
únicos que, llegados a este punto, 

podían evitar que un gobierno 
autonómico ya ilegítimo estrellase 

a parte de sus ciudadanos contra el 
muro que delimita el Estado 

democrático.  
 

Extracció de 
proposicions 

1-Els Mossos van donar suport a 
uns plans independentistes 

suïcides 
 

2-La violència policial va ser 
legítima 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos i 

hipòtesi 5 agressions 

Justificació  1-Els Mossos van donar suport a 
uns plans independentistes 

suïcides  
 

Verifica hipòtesi 6  
La primera proposició carrega 

contra els Mossos per posicionar-se 
amb els independentistes, 

verificant H6. 
 

2-La violència policial va ser 
legítima 

 
Verifica hipòtesi 5 

La segona proposició legitima les 
agressions policials en nom de la 

llei, verificant H5. 
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Columna d’opinió 9  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Hay locos que se creen Napoleón 

Autor Rafa Latorre 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La pau es caracteritza per l’absència de 

conflicte i per un equilibri i estabilitat entre 
les parts. Si restablint la llei s’obté la pau, 

amb l’aplicació de la llei s’acabarà amb el 
conflicte català. 

 

Fragment 

rellevant 76 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 4 

El mayor Trapero es responsable 

de agravar los enfrentamientos. Si 
no se hubiera insubordinado, 

restablecer la ley –«es decir, la 
paz»– habría sido una tarea mucho 

menos cruenta. 

Extracció de 

proposicions 

La llei és la pau 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 4 llei 

Justificació  La llei és la pau 
 

Verifica hipòtesi 4 
La proposició implica que l’aplicació 

de la llei erradica el conflicte, fet 
que verifica H4. 

Columna d’opinió 9  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Hay locos que se creen Napoleón 

Autor Rafa Latorre 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
El govern independentista és culpable per 

frau democràtic. El govern espanyol també 
comparteix la responsabilitat perquè a 

molts punts de votació l’Estat no va arribar, 
és a dir, es va poder votar amb normalitat. 

Fragment 
rellevant 77 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

El guion ya estaba escrito. Como el 
escrutinio. Rajoy, sin embargo, 

tiene otras culpas que asumir. Si 
una responsabilidad tiene el 

Gobierno español es, por el 
contrario, sobre todos y cada uno 

de los lugares donde se pudo 
consumar la ilegalidad. Donde el 

Estado no compareció y, en su 
ausencia, reinaron la arbitrariedad 

y el abuso. La violencia, en fin. 
 

Extracció de 
proposicions 

El Govern espanyol va permetre 
votar a molts col·legis 

 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Justificació  El Govern espanyol va permetre 

votar a molts col·legis 
 

Refuta hipòtesi 7  
La proposició carrega part de les 

culpes al govern de Rajoy per 
deixar votar a molts col·legis, 

refutant H7. 
 



 
171 

 

 

 

 

 

 

Columna d’opinió 9  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Hay locos que se creen Napoleón 

Autor Rafa Latorre 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Si es podia votar més d’un cop i sobre un 

tema com la independència, no 
contemplada a ulls de la Constitució, no és 

un referèndum seriós i en cap cas un 
referèndum democràtic. 

 

Fragment 

rellevant 78 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 

En cada uno de esos lugares cada 

catalán pudo votar una, dos, tres, 
cuatro o 15 veces contra los 

derechos del resto de los 
ciudadanos. En la lógica de 

Puigdemont, Junqueras y Gabriel a 
esto se reduce la democracia. A 

votar todas las veces que a cada 
uno se le antoje sobre lo que a cada 

uno se le antoje. 
 

Extracció de 
proposicions 

Es podia votar tants cops com es 
vulgués en el referèndum 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  Es podia votar tants cops com es 

vulgués en el referèndum 

 
Verifica hipòtesi 1 

La proposició deslegitima el 
referèndum perquè es podia votar 

a la carta. Es verifica H1. 
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Columna d’opinió 10  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Un juego peligroso en Cataluña 

Autor Raúl Conde 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1- Conde deixa clar que el president del 
Govern té responsabilitat i molta. Per a 

Conde la solució no passa per una llei, sinó 
que exigeix projectar un discurs sòlid capaç 

de teixir ponts de diàleg amb Catalunya, 
mostrant afectivitat.  

 
2-La il·legalitat del referèndum el 

deslegitima com a acte democràtic i li resta 
a la votació tot el valor. 

Fragment 

rellevant 79 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7  
 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

Ayer vimos, como dijo Mitterrand, 

que el nacionalismo es la guerra. 
Por eso se echa en falta la 

sensación de que alguien está al 
mando. Alguien capaz de tejer un 

discurso sólido y afectivo a un lado 
y otro del Ebro. El Estado ganó la 

batalla de la consulta ilegal, pero 
perdió la del relato.  

 

Extracció de 

proposicions 

1-Rajoy és incapaç de tendir ponts 

entre Catalunya i Espanya 
 

2-El referèndum va ser il·legal 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat i verifica 

hipòtesi 1 referèndum 
 

Justificació  1-Rajoy és incapaç de tendir ponts 

entre Catalunya i Espanya 
  

Refuta hipòtesis 7  
La proposició carrega certa 

responsabilitat a Rajoy per falta de 
discurs afectiu, verificant H7. 

 
2-El referèndum va ser il·legal 

 
Verifica hipòtesi 1 

La segona proposició deslegitima el 
referèndum pel seu caràcter 

il·legal, verificant H1. 
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Columna d’opinió 11  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Separatistas en el callejón del gato 

Autor José-Manuel García Margallo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La indivisibilitat territorial dels països és 
innegociable, excepte en uns casos concrets 

entre els quals no es troba el català. Això 
significa que la unitat d’Espanya predomina 

sobre el dret d’autodeterminació del territori 
català.  

Fragment 

rellevant 80 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 

Porque es innegable que el 

principio de integridad territorial 
prima sobre el de libre 

determinación salvo en los casos 
de pueblos colonizados, ocupados 

militarmente o aquellos en los que 
los ciudadanos hayan visto 

rechazado un acceso efectivo al 
gobierno para asegurar su 

desarrollo político, económico, 
cultural y social (Dictamen del 

Tribunal Superior de Canadá del 20 
de agosto de 1998). Circunstancias 

que evidentemente no se dan en 
Cataluña. 

 

Extracció de 

proposicions 

La unitat d’Espanya prima sobre el 

dret d’autodeterminació en el cas 
de Catalunya 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Justificació  La unitat d’Espanya prima sobre el 
dret d’autodeterminació en el cas 

de Catalunya  
  

Verifica hipòtesi 3 unitat  
La proposició prioritza la unitat 

d’Espanya com a país per sobre del 
dret d’autodeterminació català, 

verificant H3. 
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Columna d’opinió 11  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol Separatistas en el callejón del gato 

Autor José-Manuel García Margallo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Per a Margalló respectar la llei  és clau, però 
si no es complementa amb política, no es 

podrà solucionar el conflicte català. Creu 
que quan una part de l’Estat vol alterar el 

seu estatus jurídic, com una part dels 
catalans, la complexitat del tema requereix 

cooperació. No és suficient optar 
exclusivament per la via judicial. 

 

Fragment 

rellevant 81 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 4 
 

 

El respeto a la legalidad está muy 

bien; pero, además hay que hacer 
política, como recordó Francisco 

Pérez de los Cobos en su discurso 
de despedida como presidente del 

Tribunal Constitucional: «Hay 
problemas políticos que pueden 

resolverse satisfactoriamente por 
métodos jurisdiccionales, pero (…) 

los problemas derivados de la 
voluntad de una parte del Estado 

de alterar su estatus jurídico no 
pueden ser resueltos por este 

tribunal (…). Los poderes públicos 
son los que están llamados a 

resolver mediante el diálogo y la 
cooperación, los problemas que se 

desenvuelven en este ámbito» (14 
marzo 2017).  

 

Extracció de 

proposicions 

No n’hi ha prou amb aplicar la llei, 

cal fer política 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 4 llei 

Justificació  No n’hi ha prou amb plicar la llei, 

cal fer política 
 

Refuta hipòtesi 4  
La proposició defensa la incapacitat 

de la llei per solucionar el conflicte 
per sí sola, refutant H4. 
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Columna d’opinió 12  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol No hubo referéndum 

Autor Raúl Del Pozo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-L’absència d’una junta electoral o la 
presència d’urnes plenes de paperetes 

abans de començar la votació fan catalogar 
el referèndum d’irreal a Del Pozo, qui parla 

de ‘pantomima’ en referència al sistema del 
cens universal. 

 
2-La responsabilitat recau en el govern de 

Puigdemont per mentider i populista. 

Fragment 
rellevant 82 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 

A mi planteamiento provocativo 
respondió: «Espero que el lunes 

puedas titular: ‘No hubo 
referéndum’ ». No lo hubo. Hubo 

algo irreal, virtual, mediático, 
dirigido por unos bribones 

populistas mentirosos, entre 
cargas policiales. Los nacionalistas 

nos la metieron doblada: papeletas 
sin sobres; sólo había que mostrar 

el DNI o el pasaporte. Sin junta 
electoral; censo como sacado de la 

lista de teléfonos. Han inventado la 
pantomima del censo universal; 

aparecieron urnas llenas de 
papeletas antes de votar.  

 

Extracció de 

proposicions 

1-No va haver-hi cap referèndum 

 
2-Els governants catalans ens han 

enganyat 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 

hipòtesi 7 responsabilitat 
 

Justificació  1-No va haver-hi cap referèndum 
 

Verifica hipòtesi 1  
La proposició deslegitima el 

referèndum per irreal, verificant 
H1. 

 
2-Els governants catalans ens han 

enganyat 
 

Verifica hipòtesi 7 
La proposició responsabilitza el 

govern català per mentider i 
verifica H7. 
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Columna d’opinió 12  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol No hubo referéndum 

Autor Raúl Del Pozo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Del Pozo deslegitima reiteradament el 
referèndum al llarg de l’article, però no 

amaga que la mobilització va existir i que 
aquesta va ser important en catalogar-la de 

‘gran’ mobilització. 
 

 

Fragment 

rellevant 83 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 2 

Los datos que anuncie el Govern no 

valen, aunque han sido apoyados 
por la barra libre en una gran 

movilización. Los ciudadanos 
podían depositar el voto donde 

gustaran y tantas veces como 
quisieran. 

 

Extracció de 

proposicions 

La mobilització va ser gran 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 2 mobilització 

Justificació  La mobilització va ser gran  

 
Refuta hipòtesi 2 

La proposició reconeix la 
significació de la mobilització de l’1 

d’octubre, refutant H2. 

 

Columna d’opinió 12  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari El Mundo 

Títol No hubo referéndum 

Autor Raúl Del Pozo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Els policies espanyols van aturar l’acte 

il·legal. Els mossos no i això els converteix 

en deslleials amb l’Estat espanyol i en 

responsables d’haver-se produït 
enfrontaments armats durant la jornada. 

 

Fragment 
rellevant 84 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

La Guardia Civil y la Policía han 
desbaratado la consulta ilegal. 

Hubo altercados entre los agentes 
leales a la Constitución y los 

mossos. Eso puede ser el conato de 
enfrentamientos armados. 

Extracció de 

proposicions 

Els Mossos no van ser lleials com la 

policia espanyola  
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Justificació  Els Mossos no van ser lleials com la 
policia espanyola 

 

Verifica hipòtesi 6  

La proposició crítica els Mossos per 
deslleials i verifica H6. 
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Portada  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1-No importa el perquè ha fracassat el 
referèndum per l’ABC. No el deslegitima 

sobre la base de la il·legalitat o a la 

irregularitat en el sistema de votació. La 

deslegitimació del rotatiu es basa a afirmar 
que no ha triomfat i això ja és l’èxit en si 

mateix. 
 

 
2-Si Espanya ha estat danyada, la unitat de 

la nació ha estat debilitada i el perill de 
trencament és més factible. El Mundo alerta 

als seus lectors de la situació de la nació i 
de la complexitat del moment. 

 

Fragment 
rellevant 85 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Objectiu 2.2 – 
Hipòtesi 3 

 

Un referéndum fracasado que deja 
a España dañada 

 
(TITULAR PRINCIPAL) 

Extracció de 

proposicions 

1-El referèndum ha fracassat 

 
2-Espanya està danyada 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 

hipòtesi 3 unitat 
 

Explicació 1-El referèndum ha fracassat 
 

Verifica hipòtesi 1 
La primera proposició deslegitima 

el referèndum pel seu resultat 
advers, verificant H1. 

 
2-Espanya està danyada  

 
Verifica hipòtesi 3 

La segona proposició reconeix que 

la nació espanyola és més feble que 
ahir, verificant H3. 
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Portada  
 

COMENTARI 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
L’ABC aprofita la portada per carregar 

fortament contra els Mossos. No perdona la 

seva traïció a Espanya optant per 

posicionar-se a favor dels independentistes 
i dificultant la feina d’aturar el referèndum a 

les forces de seguretat espanyoles. 

Fragment 
rellevant 86 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 6 
 

La traición de los Mossos 
 

(TITULAR SECUNDARI) 
 

Los agentes autonómicos que 

comanda el mayor Trapero se 
aliaron ayer con los golpistas y 

sabotearon el trabajo de policías y 
guardias civiles 

 
(SUBTITULAR CORRESPONENT) 

 

Extracció de 

proposicions 

Els Mossos són uns traïdors per 

aliar-se amb els colpistes 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Explicació Els Mossos són uns traïdors per 
aliar-se amb els colpistes 

 
Verifica hipòtesi 6 

La proposició carrega contra els 
Mossos per trair l’Estat. Es verifica 

H6. 
 

Imatge 

associada 
 

 
 

Comentari 
imatge 

L’ABC ha optat per donar protagonisme a la imatge en la portada. Aquesta ocupa 
tota la plana. La imatge es divideix en 3 parts i representa amb gran exactitud el 

titular de text i el corresponent subtitular en referència als Mossos. En un primer 
pla hi ha un Policia Nacional i al fons els ciutadans, la majoria segurament 

independentistes. Doncs bé, entremig de les parts observem els Mossos. Els 2 
Mossos són com una barrera entre la policia espanyola i la ciutadania i un d’ells 

sembla discutir amb el seu col·lega espanyol. Així, El Mundo reforça el missatge 
de què van dificultar la feina a policies i guàrdies civils i que van optar per aliar-

se amb qui volia dur a terme el Cop d’Estat en comptes d’evitar-lo. Els presenta 
com a traïdors tal com diu el text. Com en el cas d’El Mundo, i a diferència de tota 

la premsa internacional, ni rastre visual de les agressions policials. O les amaga o 
no les considera importants perquè les veu normals i adequades. 
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182 

 

Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El independentismo rompe 

Cataluña 

Autor - 

PART ANALÍTICA  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

El Mundo deslegitima el referèndum  
destacant que no s’ha de tenir en compte 

pel fet de ser il·legal. En una altra part del 
text torna a negar l’existència del 

referèndum i també considera que la 
votació no tenia mínima aparença de 

serietat. 
 

Fragment 
rellevant 87 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 

La dureza de las imágenes que 
produjo el día de ayer no debe 

oscurecer la realidad: nunca hubo 
en Cataluña nada digno de 

llamarse referéndum porque era 
ilegal. 

Extracció de 

proposicions 

El referèndum va ser il·legal 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum va ser il·legal. 

 
Verifica hipòtesi 1 

La proposició deslegitima el 
referèndum pel seu caràcter 

il·legal, verificant H1. 

 

Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El independentismo rompe 

Cataluña 

Autor - 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1-El Mundo és contundent criticant 
l’actuació dels Mossos. Considera que van 

ser deslleials, amb un punt de traïció, 
causant indirectament la duresa en les 

càrregues per deixar sola a la policia 
espanyola. En la mateixa editorial destaca 

la desobediència del mandat judicial per 
part de la policia catalana i la complicitat 

amb els independentistes. 
 

2-Legítim, proporcional i necessari, així 
cataloga El Mundo l’ús de la força per part 

de la policia espanyola. Només li falta 

condecorar amb la medalla d’or al mèrit 
policial a les forces de seguretat per la seva 

intervenció. El rotatiu defensa les 
agressions i aplaudeix la professionalitat de 

les forces de seguretat. 

Fragment 
rellevant 88 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

La deslealtad, lindante con la 
traición, de los Mossos d’Esquadra 

descargó en la Policía y la Guardia 
Civil toda la responsabilidad de 

asegurar el respeto a la ley. El 
empleo de la fuerza fue legítimo, 

proporcional y necesario. Nuestras 
fuerzas de seguridad actuaron con 

una profesionalidad encomiable en 
unos escenarios muy complicados 

para el uso de la fuerza legítima. 
 

Extracció de 

proposicions 

1-Els Mossos van ser deslleials 

 
2-Les agressions de la policia 

espanyola van ser proporcionals 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos i 
hipòtesi 5 agressions 

 

Justificació  1-Els Mossos van ser deslleials. 

 
Verifica hipòtesi 6 

La primera proposició condemna 
els Mossos per no ser lleials a 

l’Estat, verificant H6. 
 

2-Les agressions de la policia 
espanyola van ser proporcionals. 

 
Verifica hipòtesi 5 

La segona proposició defensa els 
cops policials en considerar-los 

proporcionals, verificant H5. 
 



 
183 

 

 

 

Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El independentismo rompe 
Cataluña 

Autor - 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S’hauria d’haver aplicat l’article 155 abans. 

D’aquesta manera els nacionalistes 
s’haurien quedat sense competències per 

atacar l’Estat. La llei és capaç de frenar el 

conflicte amb aquest article dissenyat per 
deixar sense poder els dirigents 

autonòmics, en aquest cas catalans. 

Fragment 
rellevant 89 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 4 

 

El Gobierno nunca vio oportuno 
aplicar este precepto (l’article 

155), que habría permitido 
arrebatar a los nacionalistas las 

competencias que estaban 
utilizando contra el Estado y 

anticiparse a los acontecimientos. 
 

Extracció de 

proposicions 

El Govern central podria haver 

evitat el referèndum aplicant 
l’article 155 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 4 llei 

Justificació  El Govern central podria haver 

evitat el referèndum aplicant 
l’article 155 

  
Verifica hipòtesi 4 

La proposició proposa l’aplicació de 
la llei com a mesura per evitar el 

conflicte, verificant H4. 
 

Editorial  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El independentismo rompe 

Cataluña 

Autor - 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pel diari ABC hi ha un únic responsable i 
aquest és el Govern de la Generalitat. La 

responsabilitat no és només política, també 
legal i això implica l’obligació de respondre 

davant la llei. El rotatiu exclou el govern 
central de qualsevol tipus de responsabilitat 

en el conflicte. 
 

Fragment 
rellevant 90 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 

Como señalábamos en nuestro 
editorial de ayer, los dirigentes 

nacionalistas son los únicos 
responsables políticos y legales de 

esta crisis y deben responder por lo 
que han hecho. 

 

Extracció de 

proposicions 

Els dirigents nacionalistes són els 

únics responsables 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Justificació  Els dirigents nacionalistes són els 
únics responsables 

 
Verifica hipòtesi 7 

La proposició carrega tota la 
responsabilitat del conflicte a la 

part catalana, verificant H7. 
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Columna d’opinió 1  

 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Parar el golpe 

Autor Bieito Rubido 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tot i que hi ha dues parts enfrontades, 

l’article responsabilitza en exclusivitat a una 

part. Presenta el govern català com a únic 
responsable, excloent la part espanyola.  

Fragment 

rellevant 91 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

Los únicos culpables del dislate 

vivido en Cataluña son sus 
promotores. Este es el primer y 

más contundente corolario de todo 
lo que ayer aconteció. No nos 

fustiguemos ni equivoquemos 
buscando enemigos donde no los 

hay. 
 

Extracció de 

proposicions 

El Govern de la Generalitat és l’únic 

responsable del conflicte 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Justificació  El Govern de la Generalitat és l’únic 

responsable del conflicte 
 

Verifica hipòtesi 7 
La proposició només culpabilitza el 

govern de Puigdemont, verificant 

H7. 
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Columna d’opinió 1  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Parar el golpe 

Autor Bieito Rubido 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-L’article defensa que no va haver-hi res 

similar a un referèndum. El que va passar 
va ser un intent de cop d’Estat disfressat de 

participació democràtica per part d’uns 
quants catalans. 

 
 

2-Titlla de demòcrata a qui defensa la unitat 
territorial d’Espanya, independentment de 

com ho faci. No associa democràcia al ‘com’, 
sinó al ‘què’. Aquest què suposa la unitat 

d’Espanya com a nació. Si ets 
independentista, ets antidemocràtic, per 

aspirar a la ruptura. 
 

Fragment 

rellevant 92 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 

Los sediciosos catalanes han 

perpetrado un golpe de estado 
disfrazado de participación 

democrática. [...] Por tanto, es 
obligatorio que ganemos quienes 

creemos en la democracia y no en 
la ruptura. Si vence el Estado, ellos 

podrán vivir con nosotros; si ganan 
los sediciosos, nosotros no 

podremos vivir con ellos. 

Extracció de 

proposicions 

1-El referèndum va ser un cop 

d’Estat 
 

2-Qui és demòcrata és contrari a 
la ruptura d’Espanya 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

i hipòtesi 3 unitat 
 

Justificació  1-El referèndum va ser un cop 

d’Estat 
 

Verifica hipòtesi 1  
La primera proposició deslegitima 

el referèndum per entendre’l com 
un atac contra l’Estat. Es verifica 

H1. 
 

2-Qui és demòcrata és contrari a 
la ruptura d’Espanya 

 
Verifica hipòtesi 3 

La segona proposició presenta com 
a antidemocràtic tot aquell qui 

amenaça la unitat d’Espanya, 
verificant H3. 

 

Columna d’opinió 1  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Parar el golpe 

Autor Bieito Rubido 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Si apliquem la llei, tancarem a la presó als 
polítics catalans que han delinquit i 

acabarem amb el problema, amb aquells 
que amenacen la convivència de tots els 

espanyols. La millor defensa és la força de 
la legalitat. 

 

Fragment 

rellevant 93 
 

Permet avaluar: 

Objectiu 2.2 – 
Hipòtesi 4 

 

Por eso urge pedir que la fuerza de 

la legalidad democrática nos 
defienda ya con la detención de 

todos aquellos que quieren 

violentar nuestra convivencia. 

Extracció de 

proposicions 

La llei és la nostra defensa 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 4 llei 

Justificació  La llei és la nostra defensa  

 
Verifica hipòtesi 4 llei 

La proposició presenta la llei com 
l’escut de defensa d’Espanya, 

verificant H4. 
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Columna d’opinió 2  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol España, a 2 de octubre de 2017 

Autor Javier Rupérez 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Per a Rupérez el referèndum suposa una 
infracció al dret penal i, per tant, és 

antijurídic. Rupérez deslegitima l’acte per 
violació de les normes vigents i en parlar de 

delicte implica la necessitat de sanció als 
seus organitzadors. 

Fragment 

rellevant 94 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

El 1 de octubre, fecha señalada por 

los separatistas para celebrar su 
delictivo referéndum, no ha 

quebrado España. 
 

Extracció de 
proposicions 

El referèndum va ser un delicte 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum va ser un delicte 
 

Verifica hipòtesi 1  
La proposició deslegitima el 

referèndum, ja que el considera un 
acte delictiu. Es verifica H1. 

 

Columna d’opinió 2  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol España, a 2 de octubre de 2017 

Autor Javier Rupérez 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Si l’autor entén Espanya com una pàtria 

comuna i indivisible, no entra en el seu cap 
la independència de Catalunya perquè 

aquesta atempta contra la seva base 
ideològica. La unitat d’Espanya és 

innegociable. 

Fragment 

rellevant 95 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 
 

Contrariamente a lo que el 

nacionalismo argumenta, el 
separatismo ha progresado no por 

haber ignorado España las 
necesidades de los ciudadanos 

catalanes sino por la timidez de la 
estructura institucional española 

para dotar de plena viabilidad a la 
propuesta de unos ciudadanos 

<libres e iguales> residenciados en 
una <patria común e indivisible>. 

 

Extracció de 

proposicions 

Espanya és una pàtria comuna i 

indivisible 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 

Justificació  Espanya és una pàtria comuna i 

indivisible 
 

Verifica hipòtesi 3  
La proposició defensa amb 

rotunditat la unitat del país, 
verificant H3. 
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Columna d’opinió 2  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol España, a 2 de octubre de 2017 

Autor Javier Rupérez 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’actual marc constitucional té plena 

capacitat per solucionar el conflicte, només 
cal aplicar-lo adequadament. Si té plena 

capacitat,  no cal mirar més enllà de la llei 
per acabar amb el conflicte. 

Fragment 

rellevant 96 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 4 
 

Las malformaciones que en este 

momento aquejan a nuestra 
sociedad no se hallan en las 

supuestas o reales insuficiencias 
del marco constitucional sino en su 

indebida y timorata aplicación. 

Extracció de 
proposicions 

Si la llei s’apliqués bé, el conflicte 
no existiria 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 4 llei 

Justificació  Si la llei s’apliqués bé, el conflicte 

no existiria 
 

Verifica H4  
La proposició dota la llei de plena 

capacitat per solucionar el 

conflicte, verificant H4. 
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Columna d’opinió 3  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El otro bucle melancólico 

Autor Jaime González 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-L’ordre constitucional és el que protegeix 
la indivisibilitat d’Espanya. El fet que els 

independentistes vulguin acabar amb 
aquest ordre posa en perill la unitat del país, 

una base ideològica de Jaime González. 
 

 
 

2-Si un referèndum se celebra al marge de 
la llei, perd tota validesa. Parla de 

convocatòria fraudulenta, per tant, resta 
significació al referèndum en considerar-lo 

una acció contrària a la veritat, un engany, 
una vulneració de la norma. 

Fragment 

rellevant 97 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 3 
 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 
 

A estas alturas, parece claro que el 

objetivo del independentismo 
catalán es romper el orden 

constitucional vigente y que el 
<referéndum> del 1-O era el 

medio o la excusa para lograr su 
fin. Por eso no merece la pena 

insistir en lo obvio y subrayar el 
carácter ilegal (véase el editorial en 

la página anterior) de la 
convocatoria fraudulenta de ayer. 

 

Extracció de 

proposicions 

1-L’independentisme català vol 

trencar l’ordre constitucional 
 

2-El referèndum va ser un frau del 
tot il·legal 

 

Verificació / 

Refutació  

Verificació hipòtesi 3 unitat i 

hipòtesi 1 referèndum 
 

Justificació  1-L’independentisme català vol 

trencar l’ordre constitucional 
 

Verificació hipòtesi 3  
La primera proposició identifica una 

amenaça contra el que blinda la 
unitat d’Espanya, l’ordre 

constitucional, verificant H3. 
 

2-El referèndum va ser un frau del 
tot il·legal 

 
Verificació hipòtesi 1 

La segona proposició deslegitima el 
referèndum per la il·legalitat de 

l’acte i verifica H1. 
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Columna d’opinió 3  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol España, a 2 de octubre de 2017 

Autor Javier Rupérez 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les línies vermelles serveixen per acotar els 
límits d’una acció o decisió, considerant 

inacceptable allò que traspassa els 
corresponents límits. González d’aquesta 

manera està responsabilitzant del conflicte 
a l’independentisme per haver sigut la part 

que ha traspassat els límits i ha provocat 
recurrentment. 

 

Fragment 

rellevant 98 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 

Por eso (el independentismo) ha 

hecho de la ilegalidad del 
<referéndum> un instrumento de 

provocación recurrente y 
traspasado todas las líneas rojas.  

Extracció de 

proposicions 

Els independentistes són uns 

provocadors i han traspassat les 
línies vermelles 

 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 7 
responsabilitat 

Justificació  Els independentistes són uns 
provocadors i han traspassat les 

línies vermelles 
 

Verifica hipòtesi 7 
La proposició culpabilitza 

l’independentisme per haver 
superat els límits. Es verifica H7. 

 

Columna d’opinió 3  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol España, a 2 de octubre de 2017 

Autor Javier Rupérez 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

La defensa de la democràcia no entén de 
càrregues proporcionals o 

desproporcionades. Només entén que 
davant una amenaça s’ha de respondre i si 

és necessari, la policia ha d’agredir sense 
cap límit perquè el fi  ho justifica: defensar 

la democràcia d’aquells que l’amenacen. 
 

Fragment 

rellevant 99 
 

Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

 

Y dada su proverbial confusión, 

solo nos queda cruzar los dedos y 
esperar a que el Gobierno entienda 

de una vez que el concepto de 

<proporcionalidad en la 
respuesta>- al que con tanta 

frecuencia alude se ha convertido 
en otro bucle melancólico. Esto no 

va del juego del gato y el ratón, 
sino de la continuidad de la 

democracia española. 
 

Extracció de 

proposicions 

No existeix la desproporcionalitat 

policial quan es tracta de defensar 

la democràcia 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  No existeix la desproporcionalitat 
policial quan es tracta de defensar 

la democràcia 
 

Verifica hipòtesi 5   
La proposició implica la no fixació 

d’un límit en les agressions 
policials, verificant H5. 

 



 
192 
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Columna d’opinió 4  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Memoria de un día para olvidar 

Autor Mayte Alcaraz 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’autora afirma que no va haver-hi 
referèndum perquè l’Estat el va aturar. Un 

cop deslegitimat en negar-ne l’existència el 
titlla de farsa, entenent-lo com un acte 

surrealista per fingir o aparentar. 
 

Fragment 

rellevant 100 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Ayer no hubo referéndum. No lo 

hubo. No podía haberlo porque el 
Estado de Derecho abortó la 

logística de una farsa. 

Extracció de 
proposicions 

El referèndum no va existir, va ser 
una farsa 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació  El referèndum no va existir, va ser 

una farsa 
  

Verifica hipòtesi 1 
La proposició deslegitima el 

referèndum considerant-lo una 

farsa, per tant, negant la seva 
existència. Es verifica H1. 

 

Columna d’opinió 4  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Memoria de un día para olvidar 

Autor Mayte Alcaraz 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Responsabilitza el govern de Puigdemont 

per sediciós. El govern de Rajoy també rep, 
però no per falta de diàleg, sinó per no 

haver reaccionat abans. Fins i tot carrega 

contra els antics governs de l’Estat, els 
quals culpabilitza del conflicte per haver 

reforçat econòmicament el nacionalisme 
català a canvi del seu suport al Congrés dels 

Diputats en temps pretèrits. 

Fragment 

rellevant 101 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

Porque España es un gran país, 

como dijo anoche su presidente, no 
se merecía casi nada de lo que ayer 

germinó: que los Gobiernos de 
Felipe González, José María Aznar y 

Rodríguez Zapatero se postraran 
durante lustros ante los 

nacionalistas por un puñado de 
votos, dotándolos de dinero para 

fabricar odio contra España; que el 
Gobierno de Rajoy no actuara 

antes y fiara con candidez de púber 
a la lealtad de los Mossos la 

paralización del golpe; que las 

autoridades sediciosas sigan con 

sus funciones intactas. 
 

Extracció de 

proposicions 

Els antics governs espanyols, el de 

Rajoy i el de Puigdemont són 
responsables del conflicte 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 7 

responsabilitat 
 

Justificació  Els antics governs espanyols, el de 
Rajoy i el de Puigdemont són 

responsables del conflicte 
 

Refuta hipòtesi 7  
La proposició reparteix 

responsabilitats en relació al 
conflicte que ha germinat, refutant 

H7. 
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Columna d’opinió 4  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Memoria de un día para olvidar 

Autor Mayte Alcaraz 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si Alcaraz considera exquisida la 
professionalitat de les Forces de Seguretat 

democràtiques, es refereix a la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil, està defensant 

les agressions dels cossos de seguretat 

contra part dels ciutadans. No les considera 
pas desproporcionades. 

 

Fragment 

rellevant 102 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

Pero sí hubo algo bueno: la 

exquisita profesionalidad de unas 
Fuerzas de Seguridad democráticas 

que, ellas sí, como muestra la 
imagen, estuvieron a la altura, 

cuidando al niño y 
desemmascarando la impostura 

emboscada tras un clavel. 
 

Extracció de 

proposicions 

La professionalitat de les forces de 

seguretat va ser exquisida 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  La professionalitat de les forces de 

seguretat va ser exquisida 

 
Verifica hipòtesi 5 

La proposició defensa les 
agressions en considerar 

professional la intervenció dels 
policies espanyols, verificant H5. 
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Columna d’opinió 5  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol ¿Y quién negociará ahora con ellos? 

Autor Edurne Uriarte 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-La deslegitimació d'Uriarte es basa en el 
fet que pel que uns és un referèndum 

d’autodeterminació per ell és un intent de 
prendre el poder polític vulnerant la 

legitimitat institucional de l’Estat.  
 

 
 

2-Els Mossos van desobeir. Van optar per 
ajudar el govern independentista, girant 

l’esquena a les lleis espanyoles. 

Fragment 

rellevant 103 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

 

Menos votar dos veces, como una 

parte de los independentistas, los 
líderes del golpe han cometido 

todos los delitos posibles, incluida 
desde ayer la dirección de los 

Mossos para la desobediencia. 

Extracció de 

proposicions 

1-El referèndum és un cop d’Estat 

 
2-Els Mossos no haurien d’haver 

desobeït 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 
hipòtesi 6 Mossos 

Justificació  1-El referèndum és un cop d’Estat 

  
Verifica hipòtesi 1 

La primera proposició deslegitima 
el referèndum per ser un atac 

contra l’Estat, verificant H1. 
 

2-Els Mossos no haurien d’haver 
desobeït 

 
Verifica hipòtesi 6 

La segona proposició implica la 
crítica negativa a l’actuació dels 

Mossos, verificant H6. 
 

Columna d’opinió 5  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol ¿Y quién negociará ahora con ellos? 

Autor Edurne Uriarte 

PART ANALÍTICA  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’articulista presenta el govern de 
Puigdemont com a únic responsable del 

conflicte per cometre un cop d’Estat 
equivalent al del 23-F. Sembla que l’autor 

oblida una petita diferència: en un hi havia 
armes de per mig, en l’altre vots. 

 

Fragment 
rellevant 104 

 

Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 

¿Y qué partido va a negociar con 
estos líderes (independentistas) a 

partir de ahora, como piden 

algunos? ¿Insistirá Sánchez en 

dialogar y negociar con los 
responsables del mayor golpe a la 

democracia desde el 23-F? 
 

Extracció de 

proposicions 

El govern català és el responsable 

del major cop a la democràcia des 
del 23-F 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 7 

responsabilitat 
 

Justificació  El govern català és el responsable 
del major cop a la democràcia des 

del 23-F 
 

Verifica hipòtesi 7  
La proposició assenyala el govern 

català com a responsable  
d’un conflicte greu, verificant H7. 
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Columna d’opinió 5  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol ¿Y quién negociará ahora con ellos? 

Autor Edurne Uriarte 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Si la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van 

defensar la llei, els cops estant justificats. 
Uriarte deixa clar que li van semblar 

encertades les càrregues posant el focus en 

què si hi havia alguna integritat en perill, 
aquesta era la dels mateixos cossos de 

seguretat espanyols i no la dels ciutadans. 
 

Fragment 

rellevant 105 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

Las imágenes de los Mossos 

departiendo con los delincuentes 
mientras la Guardia Civil y la Policía 

Nacional defendían en solitario la 
ley poniendo en riesgo su 

integridad han quedado grabadas 
en las retinas de los españoles y 

condicionarán en el futuro todo el 
debate sobre el estado 

autonómico. 
 

Extracció de 

proposicions 

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional 

van defensar la llei 
 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  La Guàrdia Civil i la Policia Nacional 
van defensar la llei 

 
Verifica hipòtesi 5 

La proposició implica la defensa de 
les agressions en nom de la llei, 

verificant H5. 
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Columna d’opinió 6  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Estadio de excepción 

Autor Jesús Lillo 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Negant l’estat d’excepció, Lillo està mitigant 
la repressió donant per entès que els fets es 

van caracteritzar per la normalitat. Des d’un 
pla general està minimitzant les agressions.  

 

Fragment 
rellevant 106 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

 

Los mismos que once días atrás  y 
de manera oficialmente 

espontánea firmaron un 
documento de condena decidieron 

ayer echar el cierre a sus negocios 
para darle un barniz de veracidad 

al estado de excepción que la 
Generalitat, mientras contaba 

heridos y pedía agua oxigenada, 
había denunciado.  

 

Extracció de 

proposicions 

No hi havia un estat d’excepció 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació  No hi havia un estat d’excepció 
 

Verifica hipòtesi 5 
La proposició implica que la 

jornada de l’1 d’octubre va 
transcórrer amb normalitat, 

verificant H5. 
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Columna d’opinió 7  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El golpe de estado es hoy 

Autor Gabriel Albiac 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
1-L’autor no es pren seriosament el 

referèndum perquè entén que aquest no va 
passar de l’escenificació. Així com altres 

articulistes consideren que l’acte és un cop 
d’Estat, Albiac no perquè no s’ha produït cap 

canvi en l’ostentació del poder institucional. 
 

 
2-Pel fet d’assegurar que no hi ha 

proporcionalitat quan es tracta de 

respondre a un cop d’Estat, està defensant 
implícitament les agressions policials. Que 

no hi hagi proporcionalitat és com dir que la 
defensa de l’Estat justifica qualsevol 

resposta, com podria ser el cas d’una 
agressió desmesurada. 

 

Fragment 
rellevant 107 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

 

Ayer no sucedió nada. Sólo escena. 
No fue un golpe de estado: no hay 

golpes de estado sin que las armas 
aüpen un poder institucional 

nuevo. No fue un golpe de estado, 
lo actuado. Fue su representación 

teatral: paso de danza, juego de 
salón. El golpe de estado empieza 

hoy. Sabremos si ha triunfado o no 
muy deprisa. No hay 

<proporcionalidad> frente a un 
golpe de Estado: o es vencido o 

vence. 
 

Extracció de 
proposicions 

1-El referèndum va ser una 
representació teatral d’un cop 

d’Estat 

 
2-Davant d’un cop d’Estat tota 

agressió policial està justificada 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum i 
hipòtesi 5 agressions 

Justificació  1-El referèndum va ser una 
representació teatral d’un cop 

d’Estat 
 

Verifica hipòtesi 1 
La primera proposició deslegitima 

el referèndum en considerar-lo 
irreal i verifica H5. 

 
2-Davant d’un cop d’Estat tota 

agressió policial està justificada 
 

Verifica hipòtesi 5 
La segona proposició implica que 

no hi ha límits en les càrregues 
quan es tracta de defensar l’Estat, 

verificant H5. 
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Columna d’opinió 7  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El golpe de estado es hoy 

Autor Gabriel Albiac 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Albiac titlla de sediciosa l’actuació dels 

Mossos. Considera doncs que es van 

rebel·lar contra el Govern central amb 
l’objectiu de derrocar-lo. La crítica negativa 

és contundent. 
 

Si bé culpabilitza els Mossos i el Govern de 
la Generalitat, part de la responsabilitat la 

centra en el Govern espanyol. No el 
responsabilitza pas per una falta de diàleg, 

tot el contrari. Condemna la permissivitat 
de l’Executiu espanyol, la seva falta de 

contundència en l’aplicació del Codi Penal.  

Fragment 
rellevant 108 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

 

¿Cómo ha sido possible que un 
gobierno legítimo, cómo ha sido 

posible que una oposición 
democràtica puedan consentir que 

una fuerza armada, cuyos mandos 
se autoproclaman sediciosos, 

siguiera en activo sin ser 
desarmada y rehecha bajo mandos 

constitucionalistas? ¿Cómo ha sido 
posible que un gobierno legítimo, 

cómo ha sido possible que una 
oposición democràtica hayan 

podido tolerar que los más altos 
funcionarios del Estado en 

Cataluña hayan procedido 
públicamente a tejer un Estado 

paralelo con el dinero de todos los 

españoles sin aplicar el Código 

Penal con el rigor que un delito de 
esa gravedad exige? 

 

Extracció de 
proposicions 

El Govern espanyol hauria d’haver 
desarmat els Mossos per sediciosos 

i haver aplicat el Codi Penal al 
Govern de la Generalitat 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos i 

refuta hipòtesi 7 
responsabilitat 

 

Justificació  El Govern espanyol hauria d’haver 

desarmat els Mossos per sediciosos 
i haver aplicat el Codi Penal al 

Govern de la Generalitat 
 

Verifica hipòtesi 6 i refuta 
hipòtesi 7  

 
La proposició condemna els Mossos 

per sediciosos i el Govern català 
per delinquir. Alhora 

responsabilitza el Govern central 
per no respondre. D’aquesta 

manera es verifica H6 i es refuta 

H7. 
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Columna d’opinió 7  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El golpe de estado es hoy 

Autor Gabriel Albiac 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Albiac veu amenaçada la nació espanyola. 
Entén que si l’Executiu espanyol no castiga 

als qui ell considera culpables, l’Estat serà 
una ‘piltrafa’, és a dir, una part residual de 

la nació que encara és. En cas contrari, la 
nació estaria degradada i la seva unitat 

debilitada. 
 

Fragment 
rellevant 109 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.2 – 
Hipòtesi 3 

 
 

Puigdemont, Junqueras, Forcadell, 
Trapero y los demás sediciosos que 

tomaron ayer calle e instituciones 
dormirán, espero, esta noche en un 

calabozo. Todos lo esperamos. De 
no ser así, el Gobierno de España 

habrá dejado de existir, la 
oposición se habrá diluído en nada, 

el Estado será piltrafas...Y la 
nación, nada más que un recuerdo. 

 

Extracció de 

proposicions 

Si el Govern central no pren 

mesures, l’Estat serà una ‘piltrafa’ i 
la nació un record 

 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 3 unitat 
 

Justificació  Si el Govern central no pren 
mesures, l’Estat serà una ‘piltrafa’ i 

la nació un record 
 

Verifica hipòtesi 3 
La proposició és un preg al govern 

per defensar la unitat d’Espanya, 
verificant H3. 
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Columna d’opinió 8  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Tiempos sombríos 

Autor Gabriel Albiac 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Albiac retreu als successius governs de 

l’Estat la concessió de competències a 
Catalunya, especialment en l’àmbit 

econòmic i educatiu. Afirma que això ha 
estat determinant per entendre les 

aspiracions actuals dels nacionalistes 
catalans. 

 

Fragment 
rellevant 110 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 
 

Pero esta conversión definitiva del 
nacionalismo en un monstruo 

insaciable no debe hacernos olvidar 
que el bebedizo que durante 

décadas ingirió se lo 
subministraron los sucesivos 

gobiernos de España. 

Extracció de 
proposicions 

Els successius governs d’Espanya 
han alimentat el nacionalisme 

català 
 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 7 

responsabilitat 
 

Justificació  Els successius governs d’Espanya 
han alimentat el nacionalisme 

català 
 

Refuta hipòtesi 7  
La proposició carrega certa 

responsabilitat envers el conflicte 
als governs espanyols per donar 

ales al nacionalisme, refutant H7. 
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Columna d’opinió 9  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Reos de sedición 

Autor Isabel San Sebastián 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
1-Com que el referèndum no es va cenyir a 

la llei espanyola, San Sebastián no el 
considera vinculant i el menysprea. Aquest 

menyspreu es fa evident categoritzant-lo de 
paròdia. L’entén com una representació de 

caràcter satíric amb els nacionalistes 
catalans com a actors. 

 

2-Els Mossos són uns traïdors per no complir 
amb el mandat judicial. En comptes de 

situar-se al costat de la llei, van situar-se de 
part dels colpistes, facilitant la votació del 

referèndum i dificultant la feina de les forces 
de seguretat espanyoles. 

Fragment 
rellevant 111 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 6 
 

 
 

 

Basta ver a Puigdemont y a sus 
acólitos votar en su pariodia de 

consulta ilegal, desobedeciendo 
abiertamente la prohibición de los 

tribunales; contemplar las 
imágenes de los tumultos 

instigados por ellos desde los 
medios de comunicación que 

controlan, o constatar la flagrante 
traición de los <mossos 

d’esquadra>, cuyo 
comportamiento ha oscilado entre 

el incumplimiento doloso del 
mandamiento judicial recibido y la 

complicidad con los golpistas. 
 

Extracció de 

proposicions 

1-El referèndum va ser una paròdia 

de consulta il·legal 
 

2-Els Mossos van trair l’Estat 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 
i hipòtesi 6 Mossos 

 

Justificació  1-El referèndum va ser una paròdia 

de consulta il·legal 
 

Verifica hipòtesi 1 
La primera proposició deslegitima 

el referèndum en base al seu 
caràcter satíric i il·legal, verificant 

H1. 
 

2-Els Mossos van trair l’Estat 
 

Verifica hipòtesi 6 
La segona proposició carrega 

contra els Mossos per desobeir el 
mandat judicial, verificant H6. 
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Columna d’opinió 9  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Reos de sedición 

Autor Isabel San Sebastián 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-El fet que hagin faltat explicacions per 
part del Govern espanyol, que les 

explicacions donades per aquest hagin estat 
pobres i que hagi faltat fermesa en 

l’aplicació de la llei són motius que porten a 

San Sebastián a responsabilitzar l’Executiu 
espanyol de l’agreujament del conflicte. 

 
2-Si l’autora considera que l’actuació de la 

policia espanyola ha estat absolutament 
pulcra, està considerant que les agressions 

estant del tot justificades. Les està 
defensant i negant la desproporcionalitat 

d’aquestes. 
 

Fragment 
rellevant 112 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 5 

 
 

 
 

La torpeza del gobierno en la 
respuesta ha sido de tal magnitud 

que en buena medida lo han 
conseguido. Y no porque Policía 

Nacional y Guardia Civil hayan 
fallado lo más mínimo en el 

cumplimiento de su deber, pese a 
la dureza de las condiciones en las 

que han debido trabajar, sino 
porque han faltado explicaciones, 

pedagogía, información, atención a 
la prensa internacional, valentía en 

la defensa de los valores y firmeza 
en la aplicación de la legislación 

vigente. 
 

Extracció de 

proposicions 

1-El govern espanyol ha estat 

maldestre en la resposta 
 

2-La Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil no han comès el més mínim 

error 
 

Verificació / 
Refutació  

Refuta hipòtesi 7 
responsabilitat i verifica 

hipòtesi 5 agressions 
 

Justificació 1-El govern espanyol ha estat 
maldestre en la resposta 

 
Refuta hipòtesi 7 

La primera proposició crítica 
l’actuació del Govern central, 

refutant H7. 
 

2-La Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil no han comès el més mínim 

error  
 

Verifica hipòtesi 5 
La segona proposició aprova les 

agressions policials, verificant H5. 
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Columna d’opinió 9  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Reos de sedición 

Autor Isabel San Sebastián 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1-Tenim el mecanisme necessari per evitar 

que es produeixi un cop d’Estat. És tan 

senzill com aplicar la llei, amb això serà 
suficient per restablir l’Estat de Dret. Si 

s’hagués aplicat l’article 155 el 9N, mai 
s’hauria arribat a la situació actual.  

 
 

 
2-Hi ha un risc que podria suposar el 

trencament de la nació espanyola. El risc és 
el cop d’Estat. Cal prendre les mesures 

necessàries perquè aquest no triomfi, si no 
s’acabarà la unitat d’Espanya. 

 

Fragment 
rellevant 113 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 4 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 3 

 
 

 
 

Si tras el referéndum de 2014 se 
hubiera cortado en seco el desafío 

secesionista, asumiendo el control 
de la autonomía en aplicación del 

artículo 155 de la Constitución, 
nunca habríamos llegado a la 

situación actual. Si tras lo sucedido 
este 1-O no se activa de immediato 

ese mecanismo previsto en la Carta 
Magna precisamente para casos 

como éste, se procede a detener a 
los sediciosos, se disuelve el cuerpo 

de los mossos o se asegura su 
obediencia a los jueces, y se 

garantiza el restablecimiento del 
Estado de Derecho en Catalunya, el 

golpe habrá triunfado y acabará 

quebrándose España.  

 

Extracció de 
proposicions 

1-Aplicant l’article 155 i els 
diferents mecanismes legals 

s’acaba amb el conflicte 
 

2-Espanya es trencarà, si el cop 
d’Estat triomfa 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 4 llei i 

hipòtesi 3 unitat 
 

Justificació 
 

 
 

1-Aplicant l’article 155 i els 
diferents mecanismes legals 

s’acaba amb el conflicte 
 

Verifica hipòtesi 4 
La primera proposició presenta la 

llei com una solució suficient per 
erradicar el conflicte, verificant H4. 

 
2-Espanya es trencarà, si el cop 

d’Estat triomfa 
 

Verifica hipòtesi 3 
La segona proposició veu 

amenaçada la unitat d’Espanya, 

verificant H3. 
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Columna d’opinió 10  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Ausencia de España 

Autor Ignacio Camacho 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La deslegitimació del referèndum és evident 

amb el qualificatiu de farsa i destacant 
l’opacitat de les urnes, restant qualsevol 

tipus de validesa a l’acte. L’autor creu que 

l’adulteració del govern independentista en 

l’organització i difusió de l’acte ha estat tan 
flagrant que ni el mateix Nicolás Maduro 

l’hagués igualat. 
 

Fragment 
rellevant 114 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 
 

 

Ahorremos los detalles 
sonrojantes, desde el censo 

fantasma o el voto grupal en la 
calle hasta las urnas opacas; ni a 

Nicolás Maduro se le habría 
ocurrido una adulteración tan 

desvergonzada. No vale la pena 
dignificar con un comentario la 

pretensión de validez de semejante 
farsa. 

  

Extracció de 

proposicions 

El referèndum va ser una farsa 

 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació El referèndum va ser una farsa 
 

Verifica hipòtesi 1  
La proposició deslegitima el 

referèndum perquè el titlla de 
farsa, verificant H1. 
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Columna d’opinió 10  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Ausencia de España 

Autor Ignacio Camacho 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

1-Els Mossos tenien dues opcions: complir 
amb el mandat judicial per aturar el 

referèndum o desobeir-lo. Havien d’optar 
per la primera opció, però van escollir la 

segona, la qual implica una col·laboració 
personal amb els delinqüents, en la 

comissió del delicte. 
 

2-Camacho està aprovant les agressions 
policials. Si defensa que davant l’acció de la 

gent (violenta segons ell) la Guàrdia Civil va 
fer el que va estar al seu abast i això va ser 

agredir al personal, justifica els cops. 

 
 

Fragment 
rellevant 115 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

Que los Mozos de Esquadra 
respaldaron a los delincuentes 

inhibiéndose ante un mandato 
judicial expreso. Que la Guardia 

Civil, haciendo lo que estuvo a su 
alcance se vio desbordada para 

impedir el desafuero. 

Extracció de 
proposicions 

1-Els Mossos d’Esquadra havien de 
complir amb l’ordre del jutge 

 
2-El que podia fer la Guàrdia Civil, 

ho va fer 
 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos i 

hipòtesi 5 agressions 
 

Justificació 
 

 
 

1-Els Mossos d’Esquadra havien de 
complir amb l’ordre del jutge 

 
Verifica hipòtesi 6 

La primera proposició condemna 
els Mossos per haver desobeït el 

mandat judicial, verificant H6. 
 

2-El que podia fer la Guàrdia Civil, 
ho va fer 

 
Verifica hipòtesi 5 

La segona proposició aprova les 
agressions policials per incloure-les 

dins l’abast de la Guàrdia Civil, 
verificant H6. 
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Columna d’opinió 10  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Ausencia de España 

Autor Ignacio Camacho 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Si hagués utilitzat el poder constitucional, el 
Govern espanyol hauria aturat el 

referèndum, afirma Camacho. Això implica 
dues coses. Que el govern és responsable 

per no haver-lo aturat quan ho podria haver 
fet i que la llei és la solució al conflicte, ja 

que aplicant el corresponent article el 
referèndum no s’hagués arribat a celebrar. 

Fragment 
rellevant 116 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 4 
 

 
 

Ayer no hubo en Cataluña un 
referéndum sino una monumental 

ofensa al orden democrático. Un 
agravio gratuito que el Gabinete 

pudo impedir utilizando los poderes 
constitucionales de los que está 

dotado. Los constituyentes 
redactaron expresamente un 

artículo para la eventualidad de 
que se diese este caso. 

 

Extracció de 
proposicions 

1-El govern espanyol podria haver 
impedit el referèndum aplicant la 

llei i no ho va fer 
 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 7 

responsabilitat i verifica 
hipòtesi 4 llei 

 

Justificació 

 
 

 

1-El govern espanyol podria haver 

impedit el referèndum aplicant la 
llei i no ho va fer. 

 
Refuta hipòtesi 7 i verifica 

hipòtesi 4  
La proposició responsabilitza en 

part el Govern espanyol per 
ineficaç, refutant H7. Alhora 

presenta la llei com a mitjà 
suficient per solucionar el conflicte, 

verificant H4. 
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Columna d’opinió 11  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Frustración 

Autor José María Carrascal 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
Carrascal considera que el que va tenir lloc 

l’1-O  no va ser un referèndum. Per afirmar-
ho es basa en les suposades irregularitats 

del sistema de votació com, per exemple, el 
fet de poder votar més d’una vegada en 

diferents col·legis. 

Fragment 
rellevant 117 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 

¿Qué hubo ayer en Cataluña? 
Desde luego no un referéndum. Ni 

siquiera una parodia de 
referéndum, al carecer de todas las 

condiciones que requieren estas 
consultas: ni censo, ni centros, ni 

control, ni recuento, ni sistema de 
transmisión de datos. Con decir 

que se pudo votar en cualquier 
sitio, la calle incluída, que algunos 

votaron varias veces y que otros lo 
hicieron en casa de un 

parlamentario, está dicho todo. 
 

Extracció de 
proposicions 

No va ser un referèndum perquè no 
es van donar les condicions 

necessàries 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació 

 
 

 

No va ser un referèndum perquè no 

es van donar les condicions 
necessàries 

  
Verifica hipòtesi 1 

La proposició deslegitima el 
referèndum per manca de 

garanties democràtiques, verificant 
H1. 

 

Columna d’opinió 11  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Ausencia de España 

Autor José María Carrascal 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Donada la gravetat dels fets, una rebel·ió 

segons Carrascal, la policia no va 
sobrepassar el límit de la proporcionalitat en 

cap moment segons el columnista. 
Carrascal parla d’una actuació policial 

moderada i continguda. Creu que encara 

podrien haver repartit més llenya davant tal 

desobediència a l’Estat. 
 

Fragment 
rellevant 118 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 

 

Si consideramos la magnitud del 
desafío, que fue más allá de la 

desobediencia para entrar en la 
rebelión, no sé lo que pensarán 

ustedes, pero este que escribe 

considera la actuación de las 

Fuerzas de Seguridad españolas 
comedida e incluso refrenada. 

 

Extracció de 

proposicions 

Les agressions de la policia 

espanyola van ser moderades 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació 
 

 
 

Les agressions de la policia 
espanyola van ser moderades 

 
Verifica hipòtesi 5  

La proposició justifica les 

agressions de la policia espanyola 
per contingudes, verificant H5. 
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Columna d’opinió 11  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol Ausencia de España 

Autor José María Carrascal 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Espanya es troba davant un conflicte molt 

greu a resoldre i, per l’autor, el Govern 
central no n’és responsable. Qui l’ha 

generat són els polítics nacionalistes 
catalans.  

 

Fragment 

rellevant 119 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.4 – 

Hipòtesi 7 
 

Confirme avanzaba el día y ganaba 

fuerza la impresión de qué 
estábamos ante una estafa 

democrática, surgió la palabra 
mágica, <diálogo>. Como bálsamo 

de Fierabras del gigantesco follón 
en que unos políticos nacionalistas 

nos han metido. 
 

Extracció de 

proposicions 

El problema l’han generat els 

polítics nacionalistes catalans 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 7 
responsabilitat 

Justificació 
 

 
 

El problema l’han generat els 
polítics nacionalistes catalans 

 
Verifica hipòtesi 7  

La proposició fa responsables 
exclusius del conflicte al govern 

català, verificant H7. 
 

Columna d’opinió 12  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol La mentira de la foto 

Autor Ramón Pérez-Maura 

PART ANALÍTICA  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

En considerar el referèndum una posada en 
escena, una representació, Pérez-Maura el 

deslegitima i resta tot valor a l’acte. 

 

Fragment 

rellevant 120 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 1 
 

Lo que ayer vivimos en Cataluña no 

fue un referendo. Fue una 

orquestada puesta en escena del 
Gobierno Catalán que, con toda 

conciencia quiso presentar el 

mundo al Gobierno español como 
un represor. 

 

Extracció de 

proposicions 

El referèndum no va passar d’una 

posada en escena 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació 
 

 
 

El referèndum no va passar d’una 
posada en escena 

 
Verifica hipòtesi 1  

La proposició deslegitima el 
referèndum presentant-lo com una 

ficció, verificant H1. 
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Columna d’opinió 12  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol La mentira de la foto 

Autor Ramón Pérez-Maura 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Catalogant les agressions com a pròpies de 

la ‘señorita Pepis’, el columnista descarta 
qualsevol tipus de desproporcionalitat o 

d’abús en la repressió policial. Situa les 
agressions en un pla de moderació, 

d’absoluta proporcionalitat. 
 

Fragment 

rellevant 121 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

La represión de las Fuerzas de 

Seguridad españolas fue más 
propia de la señorita Pepis 

comparada con la que se ha visto 
muchas veces en países de nuestro 

entorno. 

Extracció de 

proposicions 

La repressió de les forces de 

seguretat va ser tova 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació 
 

 
 

La repressió de les forces de 
seguretat va ser tova 

 
Verifica hipòtesi 5 

La proposició defensa que les 
agressions ni tan sols van acostar-

se als límits de la propocionalitat, 
verificant H5. 

 

Columna d’opinió 12  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol La mentira de la foto 

Autor Ramón Pérez-Maura 

PART ANALÍTICA  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Van ser milions de persones les que van 
votar i participar en l’acte de l’1-O. Pérez-

Maura, en canvi, destaca que van ser pocs. 
Pocs és una paraula vaga, però en aquest 

cas també de distorsió de la realitat, ja que 
més de 2 milions de catalans dipositant el 

seu vot no són precisament ‘pocs’. 

 

Fragment 

rellevant 122 

 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.1 – 

Hipòtesi 2 

 

Cataluña vivió ayer una jornada 

que algunos intentaron presentar 

como un día de terror. Estuvo muy 

lejos de ello. Fue solo un domingo 
en el que unos pocos quisieron 

alterar ilegal e ilegítimamente la 

vida de la mayoría. 
 

Extracció de 
proposicions 

Van ser pocs els catalans que van 
participar en el referèndum 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 2 mobilització 

Justificació 

 
 

 

Van ser pocs els catalans que van 

participar en el referèndum 
 

Verifica hipòtesi 2 
La proposició deslegitima la 

mobilització, parlant de pocs 
catalans, verificant H2. 
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Columna d’opinió 13  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El día que nunca debió llegar 

Autor Luís Ventoso 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Ventoso assegura que el que va tenir lloc a 
Catalunya no pot ser considerat un 

referèndum a causa de la manca de regles 
bàsiques de la democràcia. Entén que va ser 

una representació teatral, és a dir, un 
engany o un fingiment. 

 

Fragment 
rellevant 123 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.1 – 
Hipòtesi 1 

 

Lo de ayer no fue un referéndum. 
Todo se quedó en una gran 

pantomima, una suerte de enésima 
Diada, gigantesca y con las urnas 

chinas de plástico como coartada. 
Rajoy desarticuló la logística del 

govern sedicioso. No hubo censo ni 
junta electoral ni siquiera papeletas 

regladas. Cada ciudadano podía 
votar dos veces, o incluso más, 

como probó ABC. Las reglas 
básicas de la democracia no 

existieron. 
 

Extracció de 
proposicions 

El referèndum va ser una 
‘pantomima’ antidemocràtica 

 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 1 referèndum 

Justificació 
 

 
 

El referèndum va ser una 
‘pantomima’ antidemocràtica 

 
Verifica hipòtesi 1 

La proposició deslegitima el 
referèndum titllant-lo d’engany i 

d’antidemocràtic, verificant H1. 
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Columna d’opinió 13  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El día que nunca debió llegar 

Autor Luís Ventoso 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1-Si el govern de Rajoy no hagués estat tan 
prudent i haguera frenat les sessions al 

Parlament de principis de setembre, no 
s’haguessin aprovat les Lleis de 

Desconnexió i no s’hagués arribat a l’actual 
escenari. D’aplicar la llei a temps, el resultat 

hauria estat efectiu. 

 
 

 
2-Els independentistes han aprovat dues 

lleis per dur a terme un Cop d’Estat. El seu 
objectiu és dinamitar Espanya i això suposa 

una amenaça per la unitat del país. 

Fragment 
rellevant 124 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.4 – 
Hipòtesi 7 

 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 3 
 

 

El Gobierno tarde y mal. Nunca se 
debieron haber tolerado las 

sesiones en el Parlament del 
pasado 6 y 7 de septiembre. Los 

sediciosos no ocultaron sus planes: 
de manera previa anunciaron que 

aprobarían dos leyes golpistas, 
destinadas a dinamitar España y el 

propio Estatuto de Cataluña. Pero 
se dejó hacer en nombre de un 

equivocado principio de prudencia 
y proporcionalidad.  

 

Extracció de 

proposicions 

1-El Govern espanyol ha estat 

massa tolerant amb els 
independentistes 

 

2-L’objectiu dels independentistes 
és dinamitar Espanya 

 

Verificació / 

Refutació  

Refuta hipòtesi 7 

responsabilitat i verifica 
hipòtesi 3 unitat 

 

Justificació 

 
 

 

1-El Govern espanyol ha estat 

massa tolerant amb els 
independentistes 

 
Refuta hipòtesi 7 

La primera proposició carrega part 
de la responsabilitat al Govern 

espanyol, refutant H7. 
 

2-L’objectiu dels independentistes 
és dinamitar Espanya 

 
Verifica hipòtesi 3 

La segona proposició fixa el 
trencament d’Espanya com a 

objectiu independentista, verificant 
H3. 
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Columna d’opinió 13  

 
COMENTARI EXPLICATIU 

PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El día que nunca debió llegar 

Autor Luís Ventoso 

PART ANALÍTICA  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’actitud d’indiferència dels Mossos amb tot 
allò que havien d’aturar en relació al 

referèndum els converteix en traïdors. La 
traïció era previsible i fins i tot es van arribar 

a burlar de l’Estat. 

 

Fragment 
rellevant 125 

 
Permet avaluar: 

Objectiu 2.3 – 
Hipòtesi 6 

 

Los Mossos son una fuerza del 
Estado con competencias en 

Cataluña. Ayer se pusieron de 
perfil, su actuación fue displicente 

y a veces abiertamente burlona. 
Una traición que estaba cantada. 

Extracció de 

proposicions 

Els Mossos van trair l’Estat 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 6 Mossos 

Justificació 
 

 
 

Els Mossos van trair l’Estat 
 

Verifica hipòtesi 6 
La proposició condemna els Mossos 

penjant-los l’etiqueta de traïdors, 
verificant H6. 

 

Columna d’opinió 13  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El día que nunca debió llegar 

Autor Luís Ventoso 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La llei preveu un escenari de conflicte com 

l’actual i té la solució. És l’article 155 de la 

Constitució espanyola. Si es vol acabar amb 
el problema català, s’ha d’aplicar el 155 

immediatament. 
 

Fragment 

rellevant 126 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.2 – 

Hipòtesi 4 
 

En las calles españolas resuena una 

pregunta: ¿Qué más tiene que 
ocurrir en Cataluña para que se 

aplique el artículo 155 de la 
Constitución, diseñado 

exactamente para situaciones 
como esta? 

 

Extracció de 
proposicions 

L’article 155 és capaç d’arreglar la 
situació 

 

Verificació / 

Refutació  

Verifica hipòtesi 4 llei 

Justificació 

 
 

 

L’article 155 és capaç d’arreglar la 

situació  
 

Verifica hipòtesi 4 
La proposició indica que la llei té la 

solució al conflicte en forma 
d’article 155, verificant H4. 
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Columna d’opinió 13  
 

COMENTARI EXPLICATIU 
PART TÈCNICA 

Diari ABC 

Títol El día que nunca debió llegar 

Autor Luís Ventoso 

PART ANALÍTICA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Si Ventoso creu que les agressions no es 

poden considerar intolerables, és que les 
considera tolerables i per tant  

proporcionals. Les està defensant i posa 
com a argument que es tractava de salvar 

la democràcia espanyola. 

 

Fragment 

rellevant 127 
 

Permet avaluar: 
Objectiu 2.3 – 

Hipòtesi 5 
 

La Sexta hizo una cobertura que 

presentaba la intervención del 
Estado para salvar nuestra 

democracia como una agresión 
intolerable a Cataluña. 

Extracció de 

proposicions 

La intervenció de l’Estat no va ser 

una agressió intolerable a 
Catalunya tal com va vendre La 

Sexta 
 

Verificació / 
Refutació  

Verifica hipòtesi 5 agressions 

Justificació 
 

 
 

La intervenció de l’Estat no va ser 
una agressió intolerable a 

Catalunya tal com va vendre La 
Sexta 

 
Verifica hipòtesi 5 

La proposició nega que l’agressió 
fos intolerable, verificant H5.  
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