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1. Introducció

Els youtubers, streamers i altres tipus de creadors de contingut digital ja no són un

nou fenomen de la xarxa, són tota una indústria comunicativa multimilionària que

competeix cada cop més amb els mitjans tradicionals, especialment per la franja

d’audiència jove. Molts d’aquests creadors transcendeixen la idea del youtuber

gravant-se sol amb una càmera barata per amor a l’art, i un exemple és Ibai Llanos.

L’streamer basc a la plataforma Twitch que produeixen continguts amb un valor de

producció comparable al de la televisió convencional. I fins i tot, amb la inversió

d'empreses com Kosmos, de Gerard Piqué, Llanos ha arribat a retransmetre en

obert esdeveniments esportius com la Copa Amèrica o la Ligue1, la lliga francesa

de futbol masculí.

Però encara abunden els creadors que es dediquen principalment a parlar davant

de la càmera, que igualment mouen xifres d’espectadors que rutinàriament superen

els centenars de milers. De fet, Espanya és, a escala internacional, una potència en

creadors de contingut, principalment per l’accés al públic hispanoamericà . Els tres

streamings més vists de la història de Twitch, la plataforma principal del vídeo en

directe, són tres creadors de contingut espanyols. El primer del murcià David

Cánovas “TheGrefg”, amb un pic de quasi dos milions i mig d’espectadors,

justament només parlant davant de la càmera mentre presentava una col·laboració

promocional amb el videojoc Fortnite. Així i tot, encara que Espanya sigui puntera

en creació de contingut digital, bona part de les marques més significatives

d’aquesta indústria no estan localitzades a l’estat Espanyol, sinó a Andorra, per les

condicions fiscals del principat.

En essència, aquests creadors són empreses que es fonamenten en la marca

personal del personatge que protagonitza els seus continguts i que tenen un grau

d'influència considerable en el públic que els segueix. Passen moltíssimes hores

davant una càmera, interactuant en directe amb la seva audiència, presents a les
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xarxes socials i, sovint, participant del debat públic i ofereixen la seva opinió als

seus milions de seguidors. El terme influencer, amb el que se'ls va batejar des de

l'àmbit publicitari, no es limita tan sols en els anuncis comercials, sinó que també

inclou, inevitablement, qüestions d'opinió política, econòmica i social on a més

influeixen en la seva audiència. El creixement d'aquesta indústria també implica la

diversificació dels continguts i l'aparició d'un gènere de creadors de contingut

dedicats justament a això: l'opinió política, econòmica i social, que difonen la seva

ideologia a les persones que els consumeixen i actuen com a líders d'opinió,

principalment de cara a una audiència jove. Una opinió que es pot trobar a

qualsevol punt de l'espectre ideològic, incloent-hi postures d'extrema dreta.

Les audiències d'aquests creadors de contingut sovint no són úniques, i interactuen

i s'intercanvien amb les de molts altres, cosa que afavoreix la col·laboració i la

convergència entre aquestes empreses, en lloc de fer-se una competència o

contraprogramant-se directament. Les audiències són fluides i compartides i això fa

que en moments de polèmica i creixement de les dades de visionat, també arribin

missatges carregats de postures extremades.

Per això, aquest treball busca respondre una pregunta de recerca fonamental: Com

es manifesta la ideologia neoliberal en els discursos dels youtubers?

1.1. Objectius

A partir d’aquesta pregunta de recerca, com es manifesta la ideologia neoliberal en

els discursos dels youtubers?, es desgranen una sèrie d’objectius concrets per

aquest treball que organitzaran tota la seva estructura.

El propòsit fonamental serà identificar ideologia en aquests discursos, així que

inicialment haurem d’explorar el concepte polític i filosòfic de la ideologia.
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Repassarem des de les seves arrels fins al cas concret de la ideologia del

neoliberalisme i els seus fonaments, per entendre què és i com funciona en la

societat.

Posteriorment, analitzarem de les peces seleccionades, tot plegat, per identificar

com es manifesta la ideologia neoliberal als seus discursos, però també per

extraure quines altres posicions i missatges rellevants amaga aquesta sota els

vídeos analitzats, a més d’estudiar no només aquella part discursiva parlada, també

la visual.

1. Identificar la ideologia neoliberal en els discursos dels youtubers d’opinió

seleccionats

1.1. Entendre com es manifesta la ideologia neoliberal en els discursos

dels youtubers d’opinió seleccionats

1.2. Identificar els subtemes dins l’argumentari dels discursos dels

youtubers d’opinió seleccionats

1.3. Analitzar l’ús de la imatge en el conjunt dels discursos dels youtubers

d’opinió seleccionats
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2. Marc teòric

2.1. Ideologia

Comprendre el significat del concepte “ideologia” és un requisit clau per desgranar

com els discursos que analitzarem es construeixen sota un marc mental determinat.

La cosmovisió dels creadors de contingut s’alimenta a través de la seva ideologia, i,

alhora, arriba a la seva audiència i afecta la seva percepció de la realitat social.

En termes acadèmics, usarem el concepte ideologia d’ús habitual en els estudis

culturals, socials i comunicatius, que es fonamenten inicialment en la definició de

Karl Marx i Friedrich Engels del terme. El principal text que explica la lectura

marxista respecte al concepte ideologia és l’obra La Ideologia Alemanya

(1846-2000), que es fonamenta en una sèrie de manuscrits de Marx i Engels entre

1845 i 1846, però que no van ser publicats fins al 1932. Un concepte que introdueix

aquesta publicació és que les idees de les classes dominants són, alhora les idees

dominants en la societat perquè, com tenen el control dels mitjans de producció,

també tenen el control dels anomenats “mitjans de producció mental”. Això fa de

les classes sense el control dels mitjans de producció mental, subjectes a la

producció ideològica de les classes amb control.

The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling

ideas, i.e. the class which is the ruling material force of society,

is at the same time its ruling intellectual force. The class which

has the means of material production at its disposal, has

control at the same time over the means of mental production,

so that thereby, generally speaking, the ideas of those who

lack the means of mental production are subject to it.

(Marx-Engels, 2000)
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Les idees dominants, segons Marx, son producte, alhora, de les relacions socials i

productives preexistents, en essència, les jerarquies socials, tot plegat perquè

considera que els membres de les classes preponderants tenen “Consciència”, és a

dir, saben de la seva posició socioeconòmica respecte de les altres classes.

The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of

the dominant material relationships,the dominant material

relationships grasped as ideas; hence of the relationships

which make the one classthe ruling one, therefore, the ideas of

its dominance. (Marx-Engels, 2000)

De l’existència d’una “Consciència” de la classe a la qual es pertany, es desprèn

també en Marx el concepte de “Falsa Consciència”. La “Falsa Consciència” és just

el contrari: caure en l’error d’avaluar equivocadament la posició socioeconòmica

d’un per al que fa al sistema capitalista, no identificar adequadament la classe a

què es pertany i, per tant, no poder defensar els interessos propis, de classe

(Marx-Engels, 2000). Per Marx, és justament la ideologia de les classes dominants

la que provoca que la classe obrera estigui sota una Falsa Consciència, perquè se’ls

inoculen unes idees que els separen dels interessos particulars.

De fet, un dels processos més estudiats del funcionament de la ideologia és

justament la capacitat de fer passar els interessos particulars d’un sector de la

societat pels interessos generals. És a dir, les classes dominants, en la mesura en

què tenen consciència de si mateixes i de la seva posició al món, aprofiten els

mitjans de producció mental per reproduir els seus interessos a les idees de les

classes subalternes, fent passar aquests interessos per l’interès general

(Marx-Engels, 2000).

Posteriorment, durant el segle XX, el filòsof francès Louis Althusser va fer una nova

aproximació de caràcter revisionista als fonaments de les tesis sobre la ideologia de

Marx. Althusser va treballar en profunditat el concepte, que posteriorment serviria
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de marc referencial a un dels autors més significatius d’aquest treball: Stuart Hall,

especialitzat en estudis culturals i útil per l’anàlisi ideològica de les postures

neoliberals.

Hall signava el 1985 un article a la revista Critical Studies in Mass Comunication

sobre les perspectives d'Althusser pel que fa a la ideologia i la construcció de

significats. D’aquesta publicació podem extreure tant els fonaments de la revisió

que proposava el francès sobre Marx com els elements que aprofita Stuart Hall

posteriorment i que son clau per aquest treball. El text Signification, Representation,

Ideology: Althusser and the Post-Structuralist Debates (1985) inclou tota una sèrie

de crítiques i revisions que Althusser elabora, i que Hall destaca, sobre la teoria de

Marx sobre ideologia, però no totes resulten rellevants per la construcció del marc

teòric d’aquest treball, així que ens centrarem en les principals.

En l’article Hall, basant-se en Althusser, es defineix la ideologia no com un

concepte abstracte o una idea que es té, sinó com a sistemes de representació i

significat a través dels quals les persones es relacionen. (Hall, 1985). Es posa molt

d’èmfasi en remarcar que no es tracten d’idees abstractes sinó de processos i

pràctiques comunicatives que estan presents en totes les interaccions socials.

També s’amplia en la noció del subjecte, que interactua i practica aquesta

ideologia. Es defineix el subjecte com la categoria que, dins els discursos

ideològics, interpel·la als seus destinataris, els posa al centre i els recluta. (Hall,

1985) Per tant, no existeixen interaccions ni actes comunicatius exempts

d’ideologia. (Hall, 1985).

Un altre dels conceptes fonamentals que amplia Althusser és el concepte de

“l’Aparell Ideològic de l’Estat” (Ideological State Apparatus), una ampliació

significativa del que abans Marx anomenava com “els mitjans de producció

ideològica” (Marx-Engels, 2000). A partir d’aquest aparell ideològic, es defineix la

funció de la ideologia com a element que reprodueix les relacions socials de

producció a la societat. Però la revisió que es fa de la base marxista és justament
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que la ideologia no es reprodueix en les relacions socials de producció en si

mateixes, si no fora d’elles, en la superestructura. (Hall, 1985). Per Hall, aquí la

superestructura són principalment espais socials i culturals, inclosos els mitjans de

comunicació. Per això, els principals agents de reproducció ideològica són les

institucions culturals, amb l’objectiu de condicionar la mà d’obra, en paraules de

Hall:

Cultivating that kind of labor which is abole and willing, morally

and politically, to be subordinated to the discipline, the logic,

the culture and the compulsions of the economic mode of

production of capitalist developement at whatever stage it has

arrived. (Hall, 1985)

I una de les institucions fonamentals per la construcció d’un proletariat sota la

ideologia del capital són els mitjans. Segons Althusser i Hall, als mitjans no només

hi és present una reproducció de les relacions socials productives, com ho és a

totes les interaccions socials i econòmiques, també hi és present la creació de nous

discursos i branques de la ideologia concreta:

Those people who work in the media are producing,

reproducing and transforming the field of ideological

representation itself. They stand in a different relationship to

ideology in general from others who are producing and

reproducing the world of material commodities-which are,

nevertheless, also inscribed by ideology. (Hall, 1985)

El darrer matís que recull Hall des de la teoria d’Althusser és justament el terme

“sistemes” per definir la ideologia, en la seva pluralitat. Es considera les ideologies

no com a idees unitàries i individuals, sinó com a sistemes formats per cadenes,

nodes o conglomerats de discurs o camps semàntics, que despleguen cadenes de
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significat, on, segons l’autor, les nocions estàtiques d’ideologies dominants i

dominades queden obsoletes.

The notion of the dominant ideology and the subordinated

ideology is an inadequate way of representing the complex

interplay of different ideological discourses and formations in

any modern developed society. Nor is the terrain of ideology

constituted as a field of mutually exclusive and internally

selfsustaining discursive chains. They contest one another,

often drawing on a common, shared repertoire of concepts,

rearticulating and disarticulating them within different systems

of difference or equivalence. (Hall, 1985)

Per tant, per Hall, aquesta concepció de la ideologia com un fet rígid i estàtic és una

perspectiva simple i poc útil de cara a fer servir el concepte. L’autor, en altres

escrits, amplia sobre els matisos que aporta a la seva definició de la ideologia.

L’article The Neoliberal Revolution (2011) d’Stuart Hall és de gran interès per aquest

treball, perquè es creuen la concepció acadèmica de la ideologia amb la seva

contraposició pràctica sobre el neoliberalisme, la ideologia general on encaixaríem

els creadors de contingut a analitzar. En l’escrit, desgrana els fonaments del

pensament hegemònic a Occident actualment i tracta de forma més àmplia les

complexitats de la ideologia, referint-se especialment al Thatcherisme. Un dels

conceptes de la ideologia que amplia i emfasitza Stuart Hall en aquesta peça és

com sovint les contradiccions d’una ideologia no la debiliten, sinó que l'enforteixen.

Per Hall això es produeix perquè la ideologia no es tracta de discursos lineals

impecables lògicament, sinó un conglomerat d’idees i preconcepcions que

interaccionen amb estats emocionals dels seus receptors.

Ideology is always contradictory. There is no single, integrated

‘ruling ideology’ - a mistake we repeat again now in failing to

distinguish between conservative and neoliberal repertoires.
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Ideology works best by suturing together contradictory lines of

argument and emotional investments. (...) Contradiction is its

metier. Andrew Gamble characterised Thatcherism as

combining ‘free market’/‘strong state’. Many believed this

contradiction would be Thatcherism’s undoing. But, though

not logical, few strategies are so successful at winning consent

as those which root themselves in the contradictory elements

of common sense, popular life and consciousness. Even today,

the market/free enterprise/private property discourse persists

cheek by jowl with older conservative attachments to nation,

racial homogeneity, Empire, tradition. (Hall, 2011)

Hall considera que aquest és el fonament de l’èxit del que denomina “La llarga

marxa de la revolució neoliberal”. La revolució neoliberal s’inicia a les crisis

econòmiques dels setanta i es materialitza en l'àmbit polític amb els mandats de

Margaret Thatcher al Regne Unit i de Ronald Reagan a la presidència dels Estats

Units. D’aquest canvi polític es reorganitza el sistema de valors i doctrines

polítiques establertes des de final de la Segona Guerra Mundial (Hall, 2011). Segons

l’autor, dins la narrativa neoliberal, durant les dècades posteriors als anys quaranta,

l’Estat s’hauria “extralimitat” en les seves funcions i hauria establert un sistema de

benestar excessiu. Com a conseqüència, a ulls del neoliberalisme, es limiten de

forma tirànica les llibertats individuals i de creixement empresarial, que consideren

fonamentals de l’economia de mercat. (Hall, 2011) El següent fragment de Hall

sobre la narrativa fonamental del neoliberalisme és il·lustratiu en aquest sentit:

The welfare state (propelled by working-class reaction to the

Depression of the 1930s and the popular mobilisation of World

War Two) mistakenly saw its task as intervening in the

economy, redistributing wealth, universalising life-chances,

attacking unemployment, protecting the socially vulnerable,

ameliorating the condition of oppressed or marginalised
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groups and addressing social injustice. It tried to break the

‘natural’ (sic) link between social needs and the individual’s

capacity to pay. But its do-gooding, utopian sentimentality

enervated the nation’s moral fibre, and eroded personal

responsibility and the over-riding duty of the poor to work. It

imposed social purposes on an economy rooted in individual

greed and self interest. State intervention must never

compromise the right of private capital to ‘grow the business’,

improve share value, pay dividends and reward its agents with

enormous salaries, benefits and bonuses. The function of the

liberal state should be limited to safeguarding the conditions

in which profitable competition can be pursued without

engendering Hobbes’s ‘war of all against all’. (Hall, 2011)

Si interpretem la ideologia en els termes no unitaris, però segmentats, com indica

Hall en la seva definició, hi ha dos nodes claus en la ideologia neoliberal que es

troben presents en la resta de ramificacions d’aquesta: l’individu, l’Estat i la seva

relació. El neoliberalisme proposa una concepció profundament individualista de

l’ésser humà, que sobrepassa les definicions del liberalisme clàssic per incloure,

segons Hall, valors com la possessivitat, l’avarícia i la defensa de l’interès personal

a ultrança. Per contra, es presenta l’estat com una entitat opressora i tirànica que

vol deslliurar a aquests individus de les seves llibertats i capacitats.

The state must never govern society, dictate to free individuals

how to dispose of their private property, regulate a free-market

economy or interfere with the God-given right to make profits

and amass personal wealth. State-led ‘social engineering’ must

never prevail over corporate and private interests. It must not

intervene in the ‘natural’ mechanisms of the free market, or

take as its objective the amelioration of free-market

capitalism’s propensity to create inequality. (Hall, 2011)
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I dins aquesta concepció, un dels principals enemics, en paraules de Hall, de la

ideologia neoliberal és l’estat del benestar i les polítiques de welfare. Des de la

narrativa neoliberal, l’estat del benestar incentiva la complaença, i dissuadeix del

treball:

The welfare state, in particular, is the arch enemy of freedom.

(...) The welfare state had made deep inroads into private

capital’s territory. To roll back that post-war ‘settlement’ and

restore the prerogatives of capital had been the ambition of its

opponents ever since. (Hall, 2011)

En conseqüència d’aquesta actitud, per Hall, el neoliberalisme desenvolupa dues

figures “discursives” que encarnen les dues posicions que aquest sistema ideològic

percep sobre l’estat del benestar. Per una banda, tenim al “contribuent” (taxpayer),

al que se’l presenta com un individu treballador i sobrecarregat d’impostos per

finançar el sistema que sosté l’altre individu, el “gorrer” (scrounger). El gorrer, a ulls

d’aquest corrent de pensament, vol viure sense treballar i així s’ho permet l’estat del

benestar. Aquestes figures transcendeixen l’eina discursiva i s’acaben convertint en

elements de l’imaginari social neoliberal (Hall, 2011).

Però l’article de Stuart Hall no es limita a analitzar les concepcions purament

econòmiques dins la ideologia neoliberal. En el cas principal en què se centra Hall,

el neoliberalisme anglès, els valors conservadors i el nacionalisme que recollia amb

nostàlgia una part de la història del país també van ser una peça clau per l’èxit de la

revolució neoliberal. Els valors conservadors preexistents es mantenien, tot i

l’aparença de progrés i llibertat que pretenien projectar les polítiques econòmiques,

i justament aquest discurs s’infiltrava aprofitant sentiments com el patriotisme.

One counter-intuitive feature was that, in the dark days of her

electoral unpopularity, Thatcher brilliantly summoned to the
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rescue, not market rationality but an archaic British

nationalism. The Falklands War allowed Thatcherism to play,

when required, from two different ideological repertoires, with

resonance in apparently opposing reservoirs of public

sentiment: marching towards the future clad in the armour of

the past. ‘The market’ was a modern, rational, efficient,

practically-oriented discourse, inscribed in the everyday.

Nationalist discourse, with its imperialist undertow (what Paul

Gilroy calls its ‘melancholia’, the unrequited mourning for a lost

object), was haunted by the fantasy of a late return to the flag,

family values, national character, imperial glory and the spirit of

Palmerstonian gunboat diplomacy. (Hall, 2011)

Aquest fragment de l’article evidencia que valors com els familiars tradicionals o el

pensament nacionalista encaixen amb la resta d’idees que componen el relat

neoliberal, com a mínim, al Regne Unit. Es fa molt èmfasi al llarg de tot l’escrit en

subratllar que el neoliberalisme és un fenomen global amb matisos a cadascuna de

les seves manifestacions en les diverses societats on apareix.

El que sí que sembla ser, per Hall, una característica comuna dels fonaments

discursius del neoliberalisme és la preconcepció que s’oculta rere bona part dels

arguments i que esdevé un element central del sistema ideològic neoliberal: el que

es considera “natural”. Segons Stuart Hall, el neoliberalisme considera “natural” el

funcionament desregulat del mercat i les jerarquies socials derivades. Això estableix

que les relacions socials s’han d’ajustar també al mercat i que les necessitats

socials s’han de poder satisfer en la mesura que l’individu tingui capacitat de

pagar-les. És d’aquí d’on emergeix la campanya contra l’estat del benestar, ja que

és justament l’eina que, en major o menor mesura, trenca aquesta lògica i, per tant,

en ulls dels neoliberals, perverteix l’ordre natural, encara que sigui per minimitzar les

desigualtats que genera el sistema:
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…It must not intervene in the ‘natural’ mechanisms of the free market,

or take as its objective the amelioration of freemarket capitalism’s

propensity to create inequality…

…It tried to break the ‘natural’ (sic) link between social needs and the

individual’s capacity to pay… (Hall, 2011)
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2.2. Anàlisi del discurs

2.2.1. Anàlisi Multimodal del Discurs

Per desenvolupar l'anàlisi del discurs dels diversos creadors de contingut que ens

ocupen utilitzarem el mètode de l'Anàlisi Multimodal del Discurs, d'ara endavant

AMD, per poder conjugar l’anàlisi de la parla amb la de les imatges. O'Halloran

(2012) defineix l'AMD com un paradigma emergent en el camp de l'estudi del

llenguatge que amplia el seu horitzó de treball i combina l'estudi del discurs

textual-verbal convencional i hi inclou multitud d'altres recursos complementaris

que també construeixen el missatge emès. Aquests recursos als quals es refereix

O'Halloran són, des d’imatges, vídeos, objectes tridimensionals, pàgines web i fins

a la prosòdia de l'emissor del discurs en qüestió. Abans de definir, però, els termes

concrets amb els quals es desplegarà l'AMD en aquest treball, cal explicar els

fonaments teòrics d'aquest mètode.

Per O’Halloran (2012), l’AMD es basa principalment en la teoria sistèmica funcional

del llenguatge de M.A.K. Halliday en el seu llibre El lenguaje como semiotica social:

la interpretación social del lenguaje y el significado (1982). Al llibre, Halliday

estableix la llengua com un mitjà de transmissió de comunicació, però també com

la principal eina socialitzadora: “La lengua es el canal principal por el que se

transmiten los modelos de vida, por el que [el niño] aprende a actuar como miembro

de una “sociedad””. En conseqüència, es defineix la sociolingüística com la

vinculació de l’estudi de la llengua en contacte amb altres camps de les ciències

socials. Per tant, totes les peces d’informació extratextuals també juguen un paper

clau per la mateixa llengua.

Halliday (1982) a través de l'estudi del desenvolupament lingüístic d'un nen detecta

set funcions fonamentals del llenguatge:

1. La Instrumental, per demanar i satisfer les demandes materials,
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2. La Reguladora, per endreçar i ordenar sobre el comportament dels altres,

3. La Interactiva, per involucrar altres persones,

4. L’Heurística, per descobrir i explorar el món exterior

5. La Imaginativa, per plantejar hipòtesis i definir un món propi interior,

6. La Informativa, per emetre informes.

Halliday també defineix la integració del sentit en aquest llibre:

“La codificación de un potencial de conducta en un potencial

de significado. Y posteriormente la transformación del

potencial de significado (sistema semántico) codificado en lo

que puede decir (sistema lexico-gramatical.)” Halliday (1978)

Sobre aquests fonaments s’assenta, com hem explicat, el corrent d’estudi de

l’AMD, on, tal com explica O’Halloran (2012), s’acostuma a afavorir “la relació i

fertilització creuada amb altres disciplines amb les quals comparteix el mateix

objecte d’estudi”. Ara, justament en aquesta línia, repassarem alguns treballs, que

des de la perspectiva multimodal, s’han aproximat més a la dissecció que pretén fer

aquest treball i dels que ens interessa principalment el marc teòric i metodològic

concret  que emprenen dins l’AMD.

El primer exemple és la investigació El discurs amb informació errònia a Instagram:

estudi multimodal dels candidats presidencials a l'Amèrica Llatina davant la

COVID-19 (Mendez, Osorio, Navarrete, 2021). En l’estudi, els investigadors analitzen

les publicacions vinculades a la COVID-19 dels candidats a les eleccions

presidencials de quatre països d'Amèrica Llatina (Equador, Xile, Hondures i el Perú),

que celebraven comicis el 2021. Per fer-ho, es basen en la sociolingüística funcional

de Halliday (1978) i en les bases de l’AMD que estableix O’Halloran (2012). A partir

d’aquí, elaboren una taula centrant-se en la rellevància inicial del candidat, amb

xifres sobre com de sovint sortien fent ús de mascaretes de protecció a les imatges
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o seguint les recomanacions de distància social. Després, ho creuaven amb el seu

discurs polític davant la pandèmia.

Subratllen la importància que el significat no sorgeix simplement per afegir text a la

imatge o imatge al text sinó per la integració d'aquests, que deriva en una

multiplicació de significats i la creació d'un de nou (Bateman, 2014 a Mendez,

Osorio, Navarrete, 2021). És per això que, per tal d'analitzar el significat combinat

de les dues formes de comunicació d'Instagram (la imatge que ocupa la centralitat

de la publicació i el seu peu de foto, sense limitació d’extensió i que habitualment

es fa servir com una eina de redacció) elaboren tres taules taxonòmiques per tal de

classificar i analitzar les publicacions dels candidats. La primera basada en la

intenció de l'emissor o del parlant, on defineixen 8 categories d'intenció basades en

els actes ilocucionaris de parla proposats per John L. Austin (1962), que es

refereixen a l'objectiu final del parlant fent servir diversos modes de comunicació

(Mendez, Osorio, Navarrete, 2021). Les vuit categories que acaben recollint són:

1. Advocativa: defensar una idea o moviment,

2. Promocional: promoure esdeveniments, productes, organitzacions,

3. Exhibicionista: crear una auto imatge de la persona,

4. Expressiva: expressar emoció, adhesió o admiració cap a un grup extern,

5. Informativa: transmetre informació sobre un determinat tema amb llenguatge

factual,

6. Entreteniment: humor, art, memes,

7. Provocativa/discriminatòria: atacs directes contra individus o col·lectius,

8. Provocativa/controvertida: persegueix el xoc.

La segona categoria taxonòmica que fan servir és la contextual, on classifiquen el

grau de relació entre el significat literal de la imatge i el text. Adaptant altres teories

de categorització d’imatges i de definició de la seva relació amb el text (Marsh et
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Domas, 2003, a Mendez, Osorio, Navarrete, 2021, Kruk et al.,2019 a Mendez,

Osorio, Navarrete, 2021), acaben reduint-ho a tres:

1. Relació mínima: quan el significat entre text i la imatge se sobreposa de

forma mínima,

2. Relació propera: el significat literal de la imatge i text se sobreposen de forma

considerable,

3. Relació transcendent: el significat literal d’un dels àmbits recull i expandeix el

significat de l’altre. Per Mendez, Osorio i Navarrete les dues primeres

categories recullen una sobreposició de significat, mentre que la tercera

indica una expansió.

La darrera taxonomia que es proposa a la investigació és la semiòtica, on s'explora

com interactuen els significats de les dues modalitats, text i imatge, i com deriven

en el significat final. Aquí també n'acaben extraient tres categories derivades dels

treballs de diversos autors (Kloepfer, 1977, a Mendez, Osorio, Navarrete, 2021,

Bateman 2014, a Mendez, Osorio, Navarrete, 2021, Zhang et al., 2018, a Mendez,

Osorio, Navarrete, 2021). Les categoritzacions són les següents:

1. Relació paral·lela: text i imatge funcionen independentment i pretenen enviar

el mateix missatge.

2. Relació divergent: el significat de la imatge i el text tendeixen a ser oposats i

es genera una escletxa entre els significats que suggereix un i altre.

3. Relació additiva: el significat de la imatge o del text s'estenen, s’expandeixen

o es modifiquen l’un a l’altre.

Un altre treball recent d’anàlisi multimodal que val la pena comentar és l’article

publicat a la revista Journal of Language and Literature volum 20 l’octubre del 2020.

Es tracta de l’article A multimodal discourse analysis of political speeches: the case

of Donald Trump’s 2016 election speeches de Mohamed Elsanhoure, Abeer M.
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Refky M. Seddek, Névine M. Sarwat i Riham E.A. Debian. En ell investiguen els

diversos recursos de significat tant verbals com no verbals que l’expresident dels

Estats Units va emparar en algunes de les seves compareixences públiques durant

la campanya presidencial que el va portar a la Casa Blanca.

Per analitzar el contingut verbal utilitzen també la base de la lingüística sistèmica

funcional de Halliday (Halliday 1978, Halliday, 1994; Halliday i Matthissen,

2004/2014 a Mohamed Elsanhoure et. al, 2020) per tal d'examinar els sistemes

d'expressió verbal i no verbal de Trump. Per fer-ho, i ajudant-se d'un programari

d'anàlisi multimodal, classifiquen els diversos processos de significat dels discursos

a través de les metafuncions (Halliday i Matthisen, 2004 a Hartayan, 2011),

centrant-se en una d'elles, la Ideacional-Transitiva. La categoria

Ideacional-Transitiva serveix per construir missatges amb significat que expliqui les

experiències o successos tant interns com externs a l'emissor, per parlar del món

(Hartayan, 2011). Dins aquesta àmplia categoria de la lingüística sistèmica, posen el

focus en les categories que defineix Halliday dels processos verbals en analitzar els

discursos de Trump i el que construeixen semànticament, tenint en compte el

context sociocultural que els articula (Halliday 1984 a Hartayan, 2011). Les

categories de processos verbals amb les que treballen són

1. Material: Descriu una acció física definint un actor i un objectiu

2. Mental: Descriu un procés cognitiu, perceptiu o afectiu i defineix un sensor

en lloc d’un actor i un fenomen

3. Relacional: Descriu les relacions de possessió, atribució, identificació o

circumstància. Relacions entre conceptes abstractes

4. Verbal: Descriu els actes conscients de la parla,

5. Conductual: Descriu comportaments entre els processos materials i mentals,

per tant entre el fisiològic i el psicològic.

6. Existencial: Descriu entitats, estats, ser.
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Per analitzar el significat i missatges no verbals de Donald Trump i combinar-los

amb l’anàlisi del text del discurs, Mohamed Elsanhoure et.al s’adhereixen al treball

de Gunther Krees i Theo van Leewen Reading Images: The Grammar of Visual

Design (1996-2006) com a referent per l’estudi de la imatge dins l’AMD i, en aquest

cas, per estudiar l’enquadrament, la presentació i la prosòdia que utilitzava Trump

en posar en escena els discursos analitzats. Aquests recursos no verbals es

divideixen en tres categories: 1. Representacional, 2. Interactiu, 3. Composicional, i

alhora els examinen en altres termes concrets

1. Representacional: L’examinen en termes de processos d’acció. Es defineixen

uns vectors d’acció (moviments, gestos, referències) entre l’actor o els actors

(en la majoria de casos Trump) i l’objectiu de l’acció, en un discurs públic,

l’audiència. Defineixen dos tipus d’intercanvis: els transaccionals, on

l’objectiu dels vectors és visible, present i recíproc, i l’invisible, on no és

visible. La presència de l’objectiu del discurs o del missatge configura

aquesta categoria. Per exemple, la representació transaccional apareix quan

a la imatge apareixen els oients del discurs, per exemple, perquè rere Trump

hi ha grades amb part de la seva audiència que reaccionen a les seves

paraules i gestos, tot i tenir-lo d’esquenes. Una representació no

transaccional és quan no es representa cap mena d’audiència en el discurs,

si no hi hagués grada al darrere, per exemple. I, per tant, no es recull cap

representació de la reacció potencial de l’oient.

2. Interactiu: s’analitzen les opcions d’actituds interpersonals no verbals que

indiquin implicació o distanciament entre l’actor del discurs i el seu objectiu,

o l’audiència. Aquí també s’usen diferents segments d’anàlisi.

a. El primer el “d’acte o mirada”: si l’actor mira, interactua o gesticula

capa a la seva audiència i, per tant, estableix una relació amb ells

(Krees i van Leeuwen, 2006 a Mohamed Elsanhoure et. al, 2020)

b. El segon és el de “distància social” o “mida de l’enquadrament”, on

s’analitza la posició respecte a la càmera de l’actor i de l’actor

respecte la seva audiència. Quan aquesta apareix a l’enquadrament,
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també s’estudia quins detalls s’exposen i, segons l’enquadrament, el

grau de proximitat entre actor i objectiu. La proximitat de

l’enquadrament va de bracet en establir una relació de proximitat amb

l’objectiu.

c. El tercer és l’encarregat d'analitzar la “perspectiva” o el “punt de

vista”, si es tracta d’un pla frontal, lateral, la inclinació del pla respecte

l’eix ocular. A més frontalitat i simetria, més igualtat entre les relacions

audiència/emissor; canvis en la frontalitat o en el pla pel que fa a l’eix

vertical infereixen canvis en la relació de poder entre actor i objectiu

(Krees i van Leeuwen, 2006 a Mohamed Elsanhoure et. al, 2020)

3. Composicional: analitza com la composició de la imatge es realitza i

comunica a través de tres sistemes de principis: valor de la informació,

prominència i enquadrament (Krees i van Leeuwen, 2006 a Mohamed

Elsanhoure et. al, 2020)

a. Valor de la informació: veure on s’ubica en la imatge a les figures clau

per emetre el missatge i la seva presència i posició en la composició

total (centralitat, lateralitat, alçada) estableixen la seva importància. La

centralitat als dos eixos que presenten els discursos de Trump que

analitza el treball l’ubica com la figura nuclear de la informació, a la

que la resta d’elements estan subordinats.

b. Prominència: Crea una jerarquia dels elements de la composició en

relació amb la seva ubicació: al fons o al capdavant de la imatge, la

seva mida, els contrastos de color.

c. Enquadrament: És la més significativa quan es parla d’imatges

fotogràfiques o videogràfiques i la que determina les interconnexions

entre la resta de la composició visual (Mohamed Elsanhoure et. al,

2020), bàsicament referència quins elements s’inclouen dins les línies

que es capturen dins la imatge i com s’equilibren i s’estructuren els

plans per ubicar la resta d’elements visuals.
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2.2.2. Anàlisi Crítica del Discurs

Un altre mètode d'anàlisi discursiva també útil per l'objecte d'aquest treball és

l'Anàlisi Crítica del Discurs, en especial per extreure la ideologia subjacent en el

discurs. L'ACD és molt pròxima a la mateixa escola de sociolingüística funcional de

Halliday, d'on sí que s'origina l'AMD, però si haguéssim de traçar-ne un origen,

diríem que apareix del corrent de la lingüística crítica, entre 1980 i 1990. Teun van

Dijk estableix al seu llibre Discurso y poder: contribuciones a los estudios críticos

del discurso (2009) que aquesta corrent d'anàlisi s'origina ja a les bases teòriques

de l'Escola de Frankfurt, després de la Segona Guerra Mundial, i en la lingüística

crítica nascuda a finals de la dècada dels setanta al Regne Unit i a Austràlia. Una de

les característiques diferencials de l'ACD per van Dijk (2013) és justament que

apareix com a reacció a algunes tendències d’anàlisi comunicativa lleugerament

deslligades del món social:

“Al igual que sucede en esas disciplinas vecinas, el ACD

puede entenderse como una reacción contra los paradigmas

formales (a menudo «asociales» o «acríticos») dominantes en

los años sesenta y setenta.” van Dijk (2013)

En si, l'ACD per Van Dijk consisteix en una investigació analítica del discurs que se

centra a exposar i estudiar com aquesta pràctica, reprodueix o combat les

desigualtats socials i l'abús de poder. "El Análisis Crítico del Discurso, con tan

peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera

efectiva a la resistencia contra la desigualdad social." (van Dijk, 2009).

La pragmàtica, de forma similar a la semiòtica social de Halliday abans explicada,

també reconeix el context, l’entorn i en definitiva el conjunt de coneixements previs

dels agents de l’acte comunicatiu com una peça fonamental per transmetre la
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informació. Perquè s’entenguin emissor i destinatari cal quelcom més que compartir

l’univers comunicatiu:

“El dominio y el manejo de un código no son propiedades

definitorias del emisor en este nuevo enfoque. Efectivamente,

no es necesario mencionar como requisito indispensable que

el emisor posea el conocimiento de un código lingüístico, ya

que, como se vio en el capítulo anterior, puede haber

comunicación sin necesidad de emplear medios verbales. Solo

cuando la señal es de carácter lingüístico el conocimiento de la

lengua desempeña un papel importante en la comunicación;

pero es necesario recordar que ni siquiera en este caso el

conocimiento del código es suficiente para explicar muchos

aspectos esenciales del funcionamiento de la comunicación”

Escandell Vidal, M. V. (2014).

L'ACD parteix d'aquesta base i hi incorpora la perspectiva de la presència

subjacent d'ideologia el discurs, concepte sobre el qual ja hem abundat abans. En

aquesta línia van Dijk defineix dos nivells del discurs per l'ACD, el macronivell, el

discurs emès per institucions i grups de poder social, i el micronivell, dels actors

socials i els individus. L'ACD tracta de mediar les relacions entre ells

permanentment (van Dijk, 2009) i trobar la forma d’extreure’n el significat. Una de

les propostes que ara subratllarem és la de Maria Victòria Escandell Vidal, que ens

obliga, dins les tesis ACD, a tenir en compte tota la informació extralingüística

també present, i proposa una forma de classificar i identificar les implicatures

basades en la tesi de Grice (1975 a Escandell Vidal, 2014)):
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“Lo que se transmite explícitamente no agota lo que se quiere

comunicar por medio de un enunciado. (...) Siguiendo a Grice

(1975) y a buena parte de la tradición pragmática posterior

(especialmente Sperber y Wilson 1986/1995), se denomina

contenidos implícitos, o implicaturas, a todas las

representaciones que se han añadido al contenido explícito

durante el proceso de interpretación. Las implicaturas de un

enunciado son, pues, el conjunto de representaciones que el

emisor ha hecho manifiestas sin expresarlas de manera

explícita; se dice que el emisor las ha hecho manifiestas

porque son imprescindibles para llegar a la conclusión

pretendida: de hecho, el emisor es considerado responsable

de haber transmitido estas representaciones y no puede

rechazar abiertamente ninguna de ellas sin incurrir en una

contradicción” Escandell Vidal, M. V. (Dir.) (2014)

A continuació un exemple d’implicatura (num. 13) extret de Escandell Vidal, M. V.

(2014)

Luis: Podríamos invitar a Juan... lo comunicado explícitamente

Ana: Con Pedro ya tenemos cubierto el cupo de pesados.ç

● Para que una fiesta tenga éxito, los asistentes no tienen que ser pesados

o Si se invita a muchos pesados, la fiesta puede fracasar

▪ No debemos invitar a muchos pesados

● Hemos invitado a Pedro

o Pedro es un pesado

▪ No tenemos sitio para otro pesado

● Juan es un pesado

o No tenemos sitio para Juan

● No debemos invitar a Juan; conclusión implícita
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L’altre element clau per la desconstrucció dels enunciats a l’ACD és entendre el

concepte de pressuposició, que en essència són tot el coneixement rellevant

necessari per entendre el missatge, que no necessàriament ha de ser cert o fals,

però que l’emissor dona per bo.

“Van Dijk (1988) subraya la importancia que para la

estructuración textual poseen las presuposiciones, pues no

sólo organizan las relaciones cognitivas entre la información

conocida y la que aparece por vez primera, sino que, además,

controla la eficacia en la recepción de tales textos por parte de

los receptores. Esto es, el fenómeno presuposicional adquiere

su máxima operatividad en el marco de los contextos

(conversacionales). Y es que todo hablante, al emitir un

mensaje, presupone por verdaderas y aceptables

informaciones que no aparecen de hecho en la manifestación

lineal, pero cuya “presencia” es imprescindible para que el

mensaje sea recibido con éxito, y cuya localización sitúa van

Dijk en la frase tópica del discurso” (Álvarez i Ginoria, 1996)

Però sovint altres treballs de l’ACD i derivats de la pragmàtica utilitzen una

categorització diferent per incloure un altre concepte: les implicacions. Les

implicacions són proposicions inferides en les proposicions explícites a partir d’un

context (Giró, 1999).

“Dada una proposicion P (expresada), es posible inferir de la misma

una o más proposiciones Q1, Q2…, sobre la base de un modelo de

hechos o un modelo de contexto, los cuales pueden presuponer en sí

mismos actitudes o conocimientos instanciados” (Van Dijk 1996 a Giró

1999)
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3. Materials i mètode

3.1. Antecedents

El divendres 15 de gener de 2021 Rubén Doblas, més conegut com El Rubius,

anunciava al seu directe en la plataforma de streaming Twitch que es mudava de

Madrid, on havia viscut des que va començar a guanyar popularitat com a creador

de contingut a YouTube aproximadament el 2011, a Andorra. En el directe va

explicar que desplaçava del seu domicili per raons tant econòmiques com

personals, perquè, segons argumentava, tots els seus amics s’havien desplaçat al

país pirenaic. Igualment, va reconèixer que el sistema fiscal andorrà havia jugat un

paper significatiu en la seva decisió.

Andorra té diferències importants en matèria tributària respecte d'Espanya. La que

citen de forma més assídua els creadors de contingut que s’expatrien al principat

és la diferència en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). A

Espanya es tracta d’una taxa progressiva sobre els ingressos anuals i que depèn

parcialment de les comunitats autònomes. En línies generals, pot arribar a un

màxim d’un 47% dels ingressos en aquelles rendes que s’estableixin en el tram

més elevat, és a dir, que superin els 300.000 euros.

Andorra estableix un IRPF màxim d’un 10% a totes les rendes que superin els

40.000 euros d’ingressos anuals, sense considerar cap tram més elevat. El país

pirinenc també limita en un 10% la tributació màxima d’una empresa per l’impost

de societats sobre els seus beneficis anuals i té l’IVA, anomenat a Andorra Impost

General Indirecte, en només un 4,5%. Tot i la baixa pressió fiscal, Andorra té altres

característiques polítiques que també considerem necessari ressenyar,

especialment aquelles vinculades a les llibertats personals i individuals.

L’avortament està prohibit de forma total a l’Estat, cosa que obliga a les dones del

país a desplaçar-se a Espanya o França per exercir els seus drets reproductius.
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Addicionalment, a Andorra continuen al codi penal els delictes de difamació de les

institucions i els càrrecs públics, tot i diverses recomanacions de l’Examen Periòdic

Universal (EPU) del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides de

despenalitzar la difamació. Les autoritats andorranes van rebutjar aquestes

recomanacions de l’EPU.

Molts altres creadors de contingut significatius ja s’havien desplaçat del seu

domicili a Andorra durant els darrers anys, precisament per la qüestió fiscal. Alguns

exemples són Guillermo Díaz “Willyrex”, David Cánovas “TheGrefg” o Samuel de

Luque “Vegetta777”, però El Rubius no només era el darrer sinó el més conegut

mediàticament, per haver liderat durant una dècada el rànquing de màxims

subscriptors a YouTube de l’estat espanyol. Ràpidament, l’anunci de El Rubius va

provocar el debat en xarxes durant dies i el dilluns 18 de gener va transcendir als

mitjans generalistes, inicialment amb articles a El País i al web de RTVE.

També durant aquesta polèmica, especialment concentrada a Twitter, a més

d’usuaris corrents, molts altres creadors de contingut van manifestar la seva opinió

al respecte la polèmica. Els que ja residien a Andorra, com Vegetta777 o TheGrefg,

en favor de El Rubius i d’altres, amb residència a Espanya, van expressar opinions

crítiques amb la decisió de Doblas i van defensar les altes tributacions per les

rendes altes que acostumen a tenir aquests creadors de contingut. Dos exemples

d’això van ser els vídeos de l’streamer i comentarista Ibai Llanos o el fil de Twitter

del streamer i podcaster Alejandro Fernández “Alexelcapo”.

Arran de la polèmica, i especialment de les opinions contràries a la marxa a Andorra

d’alguns companys de professió, els dos creadors de contingut a analitzar, Víctor

Domínguez “Wall Street Wolverine” i Alfonso Gallardo “Roma Gallardo”, van publicar

els vídeos que treballarem als seus canals de YouTube el dilluns 18 de gener del i el

21 de gener respectivament. Aquestes dues peces es van viralitzar per sobre de les

visites habituals d’ambdós canals, i fins i tot el vídeo de Domínguez el va difondre el
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youtuber Vegetta777, un dels més grans de parla hispana amb més de 33 milions

de subscriptors al seu canal de YouTube, en senyal de suport als seus arguments.

A partir d’aquesta viralitat inicial digital, Domínguez i Gallardo van començar a

accedir a espais a mitjans tradicionals. Inicialment, Wolverine va ser convidat com a

tertulià el dimecres 27 de gener al programa Horizonte, de la cadena Cuatro, de

Mediaset Espanya, i presentat per Íker Jiménez des de la cancel·lació de Cuarto

Milenio. Posteriorment, el divendres 29 de gener va tornar a aparèixer a la cadena,

però en aquest cas en el magazín d’actualitat de la tarda Cuatro Al Día. Allà va

participar com a convidat i com a tertulià i va protagonitzar un debat amb el

periodista Javier Ruiz que es va viralitzar significativament.

Pel que fa a Roma Gallardo, també va aparèixer a Cuatro Al Día el dilluns 1 de

febrer, on va mantenir un altre debat amb Javier Ruiz. Posteriorment, se’l va

convidar al magazín de tardes de La Sexta Más Vale Tarde i el dissabte 6 de febrer

al programa nocturn d’actualitat La Sexta Noche.

Tant Domínguez com Gallardo el mateix dissabte 6 de febrer al migdia van

participar en una tertúlia en directe al canal de YouTube d’Íker Jiménez, sota el

paraigua de Milenio Live, que utilitza pels continguts que publica de forma digital.

Des d’aleshores Roma Gallardo es va convertir durant els següents mesos en

col·laborador habitual al programa de televisió de Jiménez, Horizonte.
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3.2. Selecció del corpus d’anàlisi

Els dos objectes d'estudi triats per aquest treball són dos els vídeos que Roma

Gallardo i Wall Street Wolverine van penjar a YouTube sobre les dates en què El

Rubius (Rubén Doblas) va anunciar que es mudava a Andorra. Com hem explicat, la

qüestió dels impostos, especialment vinculada als youtubers i altres personalitats

en línia, va entrar a l'agenda mediàtica generalista i es va convertir en un debat

present als principals mitjans tradicionals i als espais d'internet.

Concretament, parlem de dos creadors de contingut que treballen com a empreses

de producció de vídeos i publicacions online a través de diferents plataformes, on

monetitzen les seves publicacions tant a través del partnership directe amb les

plataformes o auditant la seva audiència i incorporant patrocinadors o anunciants.

Els dos creadors de contingut seleccionats principalment dediquen el seu contingut

a l'opinió política i social i a comentar l'actualitat. Els dos es van mostrar favorables

a la marxa de El Rubius del país.

Wall Street Wolverine

Víctor Domínguez és un empresari madrileny resident a Andorra i propietari del

canal de YouTube “Wall Street Wolverine”, sobrenom inspirat per la pel·lícula de

Martin Scorsese The Wolf of Wall Street (2013) i el superheroi de Marvel Lobezno,

Wolverine en anglès. Allà produeix continguts d'opinió econòmica i política. També

controla el canal “Invicthor”, on crea contingut més personal, centrat en

l'entreteniment i fitness. El seu canal principal és el centrat en economia i és on

aglutina la majoria de seguidors i va començar a produir continguts el juliol del

2016. Addicionalment, també administra dos comptes d'Instagram, una anomenada

“Wall Street Wolverine”, on publica exclusivament contingut centrat en l'actualitat i

opinió sense mostrar-se, on té més seguidors, i l'altre que, com el canal de

YouTube, fa servir com a compte personal. Recentment, han decidit canviar de

compte d'Instagram pels continguts d'actualitat després que Instagram el

suspengués temporalment, passant de @wallstreetwolverine a @wallstwolverine.
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Administra el canal de Twitch Wall Street Wolverine, on produeix directes on es

mesclen tant els continguts d'opinió econòmica i política com l'entreteniment més

genèric, i un compte de Twitter que principalment utilitza com a eina de promoció i

difusió dels continguts produïts per les altres plataforma. També té un perfil de

TikTok on promociona els seus continguts, clips virals de les seves produccions,

mems en clau humorística i petites peces d'opinió.

Xifres (9-5-2022. Arrodonides)

YouTube: Wall Street Wolverine 434.000 subscriptors

YouTube: Invicthor 355.000 subscriptors

Instagram: wallstreetwolverine 412.000 seguidors

Instagram: wallstwolverine 77.000 seguidors

Instagram: vittoriomalatesta 234.000 seguidors

TikTok: wallstwolverine 67.000 seguidors

Twitch: Wall Street Wolverine 100.000 seguidors

Twitter: wallstwolverine 207.000 seguidors

Creixement:

Per analitzar el creixement de les principals plataformes on publica continguts en

Víctor Domínguez hem utilitzat el portal Socialblade, que recull les estadístiques de

creixement de les principals empreses de producció de contingut online a les

plataformes on treballen. Socialblade ofereix gratuïtament estadístiques de

creixement o decreixement dels diversos canals fins al 2019, amb el que podem

analitzar la darrera etapa de Wall Street Wolverine pel que fa a l'impacte de les dues

plataformes on té més seguidors: YouTube i Instagram.
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YouTube:

El creixement mitjà del canal de Wall Street Wolverine des de juny del 2019 fins al

mes d'abril del 2022 es troba en una forquilla d'entre 4.000 i 10.000 nous

subscriptors mensuals amb dos pics significatius de creixement. El primer el trobem

a l'inici de la pandèmia, amb 20.000 nous subscriptors al març i 24.000 l'abril del

2020. El segon pic està al gener i febrer del 2021, coincidint amb l'anunci de El

Rubius de la seva marxa a Andorra i l'entrada de la qüestió dels impostos i els

youtubers al centre del debat mediàtic. El Rubius anuncia el seu desplaçament al

seu canal de Twitch el divendres 15 de gener del 2021 i els mitjans generalistes se'n

fan ressò la setmana següent. Durant el mes de gener Wall Street Wolverine guanya

46.000 nous seguidors al gener i 22.000 el febrer.

Subscriptors guanyats mensualment pel canal de Wall Street Wolverine, Socialblade, 2022

Pel que fa a les visualitzacions mensuals totals, el canal de Wall Street Wolverine

oscil·la entre les 500.000 i 1.000.000 visualitzacions mensuals totals, però en els

mateixos pics de subscriptors el canal també es van produir rècords de

visualitzacions, amb 3 milions de visualitzacions el març del 2020 i 2,4 milions a

l'abril, i amb 3,3 milions de visualitzacions el gener del 2021.
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Visites guanyades mensualment pel canal de Wall Street Wolverine. Socialblade, 2022

Instagram

L'Instagram de Wall Street Wolverine, on publica continguts d'actualitat sense

mostrar-se, tenia un procés de creixement similar al del canal de YouTube, en una

forquilla entre 2.000 i 7.000 nous seguidors mensuals. També va patir un pic inicial a

l'inici de la pandèmia, amb 19.000 nous seguidors al març i 14.000 l'abril del 2020, i

un altre pic significatiu al gener i el febrer del 2021, amb 31.000 i 42.000 nous

seguidors respectivament, i des d'aleshores ha presentat un creixement més gran

amb altres pics significatius de més de 30.000 nous seguidors.

Seguidors guanyats mensualment per Wall Street Wolverine. Socialblade, 2022
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Roma Gallardo

Alfonso Gallardo és també un empresari asturià propietari dels canals de creació de

continguts digitals sota el nom “Roma Gallardo”, que utilitza com a sobrenom. En

total treballa a quatre plataformes, però la seva principal activitat es troba a

YouTube, on suma fins a 1.600.000 seguidors en un únic canal, on, també, produeix

principalment contingut d'opinió sobre l'actualitat o d'entreteniment. Un format molt

prolífic i que ha donat desenes de milions de visites per Gallardo és aquell que

consisteix en vídeos on surt a preguntar al carrer per qüestions polèmiques de

l'actualitat política, en especial sobre feminisme. De fet, els vuit vídeos més vistos

del seu canal tracten la qüestió de la igualtat de gènere, sigui fent preguntes pel

carrer o en crítiques al moviment feminista. En els darrers anys ha abandonat el

format i ara es dedica majoritàriament a fer vídeos d'opinió comentant diversos

temes d'actualitat. També fa directes a Twitch que es basen a comentar casos

d'actualitat que seleccionen i opinar-ne. Utilitza les altres plataformes de forma

complementària, com comptes personals i per difondre els continguts que crea per

les altres dues plataformes. Concretament, té un compte de Twitter i un altre

d'Instagram.

Xifres (9-5-2022, arrodonides) :

YouTube: Roma Gallardo 1.600.000 subscriptors

Twitch: Roma Gallardo Oficial 107.000 seguidors

Instagram: romagallardooficial 497.000 seguidors

Twitter: roma_gallardo 138.000 seguidors
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Creixement

Igual que amb Wall Street Wolverine, hem utilitzat les dades que ofereix el portal

web Socialblade per analitzar el creixement de les plataformes principals de Roma

Gallardo, d'on podem recollir dades del seu canal de YouTube i el seu perfil

d'Instagram fins al 2019.

YouTube

El canal de YouTube de Roma Gallardo es va crear el gener del 2015, però no va

iniciar la seva activitat fins al juny del 2017. Des de juny del 2019, el seu canal ha

crescut més que el de Víctor Domínguez, i amb intervals més variables de

creixement, excepte en els darrers mesos d'aquest 2022. La forquilla de creixement

mitjà durant 2019, 2020 i 2021 pel canal de YouTube pel que fa als subscriptors

oscil·la al voltant dels 50.000 mensuals, amb dos pics marcats: el gener del 2020,

amb 115.000 nous subscriptors, i el gener i febrer del 2021 amb 100.000 i 90.000

nous subscriptors respectivament. Aquest darrer ascens coincideix també amb la

marxa de El Rubius a Andorra.

Subscriptors guanyats mensualment pel canal de Roma Gallardo, Socialblade, 2022

En matèria de visites el canal de Roma Gallardo també és significativament més

gran al de Wall Street Wolverine, amb una mitjana de visualitzacions mensuals

d'entre 4 i 5 milions. De totes maneres, el seu màxim en el període auditat per

Socialblade coincideix temporalment amb el del canal de Víctor Domínguez: gener i
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febrer del 2021, on assoleix 12 milions de visualitzacions al gener, 10 milions al

febrer i 11 milions al març.

Visites guanyades mensualment pel canal de Roma Gallardo, Socialblade, 2022

Instagram

Com ja hem explicat, l'Instagram de Roma Gallardo, a diferència del de Wall Street

Wolverine, s'utilitza com un compte personal, de promoció del contingut de

YouTube i, puntualment, per expressar opinions en la mesura en què caben en un

Instagram al ser personal o en què formen part del contingut que s'hi promociona.

El creixement mitjà del perfil d'Instagram de Gallardo fluctua molt, però es troba en

una forquilla d'entre 5.000 i 15.000 seguidors mensuals. S'aprecien dues pujades

significatives de seguidors al compte, la primera l'octubre del 2020, amb 57.000

nous seguidors, i al gener i febrer del 2021, amb 29.000 nous seguidors al gener i

67.000 al febrer.

Seguidors guanyats mensualment per Roma Gallardo, Socialblade, 2022
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Vídeos seleccionats per l’anàlisi

Els dos vídeos que pretenem analitzar en aquest treball són dos dels que Víctor

Domínguez i Alfonso Gallardo van publicar justament per donar la seva opinió per la

marxa de El Rubius a Andorra i la polèmica derivada.

El de Víctor Domínguez està publicat al seu canal principal sobre opinió política i

econòmica. Es titula RUBIUS SE VA a ANDORRA y SE LÍA DESAHOGO, amb

l'emoticona de la bandera d'Andorra. Va ser publicat el 18 de gener del 2021 i és el

tercer vídeo del seu canal amb més visualitzacions, 745.000, d'entre els 390 que ha

pujat durant la seva trajectòria.

El vídeo d'Alfonso Gallardo va ser publicat el 21 de gener del 2021 i té 717.000

visualitzacions, sota el títol ANDORRA Y LOS YOUTUBERS. És el seixanta-sisè

vídeo més vist del canal de Gallardo dels 374 totals.
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3.3. Hipòtesis de treball

Per tal d'elaborar aquesta anàlisi hem d’establir unes hipòtesis de treball per poder

analitzar posteriorment els resultats. La hipòtesi principal de l’anàlisi serà:

1. Els discursos dels youtubers contenen ideologia neoliberal.

D’aquesta primera hipòtesi se’n desplegaran sis de secundàries:

1. Els discursos dels youtubers contenen ideologia neoliberal.

1.1. Els discursos dels youtubers afirmen que els serveis públics s’haurien

de basar en la caritat

1.2. Els discursos dels youtubers afirmen que l’Estat maltracta als

contribuents

1.3. Els discursos dels youtubers afirmen que els immigrants no haurien de

tenir accés a l’estat del benestar

1.4. Els discursos dels youtubers afirmen que els polítics utilitzen el

pressupost públic pel seu benefici personal.

1.5. Els youtubers usen el disseny de la imatge dels seus vídeos per fer

impressió de proximitat a la seva audiència

1.6. Els youtubers usen el disseny de la imatge per emfatitzar els seus

arguments, però no per demostrar-los.
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3.4. Metodologia

Per elaborar l’anàlisi del discurs hem dissenyat unes taules per tal de realitzar l’ACD

a partir de les extraccions seleccionades dels discursos. La taula també inclou un

espai per identificar les proposicions explícites i els temes principals de les

extraccions. S'emplenaran les taules a partir de les extraccions, basant-se en els

fonaments de l’ACD descrits al marc teòric, i es redactarà una justificació a

continuació de les taules. Les transcripcions dels discursos es poden trobar als

annexos.

Extracció Tema Implicacions Pressuposicions Implicatures

Cita directa
Tema

Proposicions
explícites

Proposició
explícita

Implicacions Pressuposicions Implicatures

Per tal d’incloure també l’apartat visual en l’anàlisi del discurs dels vídeos de Wall

Street Wolverine i Roma Gallardo hem aprofitat les categories definides a les dues

investigacions basades en l’AMD que hem recollit al marc teòric. Concretament,

utilitzarem l’estudi dels discursos de Trump (A Multimodal Discourse Analysis of

Political Speeches: The Case of Donald Trump’s 2016 Election Speeches. Journal of

Language and Literature, Mohamed Elsanhoury, Abeer M. Refky M. Seddek, &

Névine M. Sarwat, & Riham. E. A. Debian, 2020) per trobar categories amb les quals

descriure apropiadament les imatges principals dels dos vídeos, és a dir, les

gravacions en vídeo dels dos creadors de contingut parlat davant de càmera.

Per les imatges secundàries, totes aquelles inserides per mitjà de l'edició al vídeo,

utilitzarem els mètodes d’AMD de l’estudi de l’ús d’Instagram dels candidats

llatinoamericans (El discurs amb informació errònia a Instagram: estudi multimodal

dels candidats presidencials a l'Amèrica Llatina davant la COVID-19 (Mendez,
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Osorio, Navarrete, 2021). Això implicarà descriure exhaustivament les imatges

principals, els plans dels youtubers que ocupen la majoria del vídeo, i secundàries,

inserides posteriorment en edició dels discursos analitzats.

Per tal d’analitzar apropiadament les imatges principals, que es basen

fonamentalment en els protagonistes dels vídeos parlant a càmera, hem triat les

següents característiques, extretes del marc teòric:

1. Representacionalitat

2. Interactivitat

2.1. Mirada

2.2. Distància social o mida d’enquadrament

2.3. Perspectiva

3. Composicionalitat

3.1. Valor de la informació

3.2. Prominència

3.3. Enquadrament

Per analitzar les imatges secundàries, que principalment són fotografies o vídeos

complementaris inserits en el vídeo durant l'edició, hem definit dues

característiques per poder interpretar adequadament la seva relació amb el text

parlat. Les característiques són la relació contextual de la imatge i el text i la relació

semiòtica. Dins aquestes dues característiques, hi ha tres classificacions possibles

a cadascuna:

1. Relació contextual

a. Relació mínima

b. Relació propera

c. Relació transcendent

2. Relació semiòtica

a. Relació paral·lela
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b. Relació divergent

c. Relació additiva
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4. Resultats

4.1. Solidaritat, llibertat i obligació

Extracció 1, Roma Gallardo

Extracció Tema Implicacions Pressuposici
ons

Implicatures

“Ser solidario
con la cartera de
los demás es
muy fácil. Pero
tenéis que ser
solidarios con lo
vuestro, no con
lo mío, a mí
déjame en paz,
vete con lo tuyo,
no con lo mío.”

La solidaritat i
la llibertat de
l’individu

Proposicions
explícites

-S’ha de ser
solidari només
amb la
propietat d’un

-La llibertat
d’administrar la
propietat
privada com es
vulgui és un
dret absolut i
inviolable. (1.a)

-Els impostos
es fonamenten
en el concepte
de solidaritat i
haurien de ser
voluntaris. (1.b)

-S’ha de ser
solidari només
amb la
propietat d’un
(1.α)

-Només
l’individu pot
decidir que fa
amb la totalitat
de la seva
propietat (1.β)

-La voluntat de
l’individu per decidir
prepondera per sobre
de qualsevol raó de
solidaritat (1.1)

-Si no es desitja
pagar-los, els
impostos violen la
llibertat de l’individu
(1.2)

Hem triat aquest primer fragment del discurs de Roma Gallardo al seu vídeo perquè

il·lustra, des d’un llenguatge col·loquial i amb una expressió molt efusiva, un dels

fonaments de la seva ideologia: la primacia de l’individu lliure i la seva voluntat per

sobre de qualsevol altre valor social, un dels fonaments del neoliberalisme segons

Stuart Hall (2011). Aquest factor de la seva ideologia s’evidencia en la seva

perspectiva pel que fa al cobrament d’impostos dins el sistema fiscal espanyol. De

l’afirmació de Gallardo s’extreuen dues possibles implicacions contextuals,

basant-nos en els fonaments de la seva ideologia, que emmarquen tota l’afirmació.

La primera és la concepció que la gestió de la propietat privada d’un individu és

quelcom inviolable (1a), en afirmacions com “Tenéis que ser solidarios con lo

vuestro, no con lo mío, a mí dejame en paz, vete con lo tuyo”. La segona és la

referent als impostos i a la solidaritat, on Gallardo pressuposa que els impostos es

fonamenten en el valor de la solidaritat (1.b). De les paraules de Gallardo s’extrauen

43



també dues implicatures possibles, vinculades directament amb el text. De la

pressuposició que s’ha de ser solidari només amb la propietat privada individual

(1.α) s’extrau la implicació (1.1) que la voluntat de l’individu i la seva llibertat han de

ser un valor preponderant a qualsevol altra raó de solidaritat o, per extensió, de

justícia social, etc. De la implicació contextual (1.b), que vincula solidaritat i

pressupostos, i la pressuposició que exposa la supremacia de la llibertat individual

per sobre qualsevol valor (1.β) s’extrau la segona implicatura (1.2), que els impostos

violen la llibertat individual si es paguen de forma obligada i no voluntària.

Extracció 2, Wall Street Wolverine

Extracció Tema Implicacions Pressuposicion
s

Implicatures

“Pero mientras
tanto, me estás
diciendo que
por nacer en un
país yo tengo la
obligación de
que me expolien
por el hecho de
haber nacido
ahí. Porque
mientras yo no
consuma los
recursos
públicos que tú
estás
financiando,
aquí no hay
ningún
problema, no
los voy a
consumir.”

L’obligació de
pagar impostos
segons on s’hagi
nascut i segons si
s

Proposicions
explícites:

Els impostos són
un espoli que
finança els
serveis públics

-L’Estat hauria de
funcionar sota la
lògica de mercat
(2.a)

-Els impostos són
una obligació
injusta (2.α).

-Els impostos
s’haurien de
pagar només si es
consumeixen els
serveis públics
(2.β)

-Cap individu té
obligacions de
pagar impostos
pel lloc on ha
nascut (2.γ)

-Els impostos
s’haurien de
pagar només si es
consumeixen els
serveis públics
(2.β)

-L’Estat
hauria de
funcionar sota la
lògica de mercat
(2.b)

-Si no es
paguen
impostos, no
s’hauria de
poder utilitzar
els serveis
públics (2.1)

El fragment del discurs de Víctor Domínguez inclou implícitament un altre dels

fonaments de la ideologia neoliberal que durant el vídeo de Roma Gallardo no es

percep de forma tan abundant: la lògica mercantil que Wall Street Wolverine

argumenta que haurien de tenir els serveis públics de l’estat del benestar,
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principalment per estalviar-se pagar impostos. Tot i això, el tema central d’aquest

extracte és que Domínguez considera, en forma de pressuposició, injusta i

il·legítima l'obligació a pagar impostos. Això ho percebem quan els titlla d’espoli

(2.α). També del text es pressuposa la idea que cap individu té obligació de pagar

impostos pel lloc on ha nascut (2.γ).

També s'introdueix una implicació que evidencia un element clau arrelat en la

ideologia neoliberal, com explica Hall a La Revolució Neoliberal (2011), d’organitzar

l’Estat de la mateixa manera que s’organitzaria una empresa, sota l’economia de

mercat. (2.a). D’aquesta implicació d’herència plenament neoliberal s’extrau una de

les conclusions principals de l’afirmació de Wolverine que evidencia com pretén

enfocar l’Estat a través de la lògica de mercat. Parlem de la implicatura 2.1, d’on

extraiem que els serveis públics no s’haurien de poder utilitzar si no es paguen

impostos, tal com una transacció comercial convencional. La implicatura 2.1

l’extraiem de la pressuposició 2.β i la implicació 2.a, transformant el contribuent en

un client i entenent que tampoc hi hauria obligació de pagar impostos si es decidís

no consumir els serveis, tal com en una transacció comercial plenament voluntària.
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4.2. Tributació dels ciutadans

Extracció 3, Roma Gallardo

Extracció Tema Implicació Pressuposici
ons

Implicatures

“Lo mismo pasa
con esta gente
(els creadors de
contingut que
marxen a
Andorra) que
con los
pequeñitos, con
el pequeño
autónomo que
se abre un
negocio aquí y a
cuatro duros
que gane, le van
a quitar uno y
medio.”

La tributació dels
ciutadans
espanyols

Proposicions
explícites:

Passa el mateix
amb els creadors
de contingut que
amb els petits
autònoms.

-El petit autònom
és una persona
treballadora i
sobrecarregada
amb impostos que
manté l’Estat a
costa de passar
complicacions
econòmiques per
culpa dels
impostos.(3.a)

-La situació del
YouTuber que
marxa a
Andorra i la
d’un autònom
és la mateixa
en l'àmbit
fiscal. (3.α)

-Als ciutadans
se’ls treu
massa dels
seus guanys
(3.β)

-El petit autònom
és una persona
treballadora i
sobrecarregada
amb impostos
que manté l’Estat
a costa de passar
complicacions
econòmiques per
culpa dels
impostos.(3.a)

-Passa el
mateix amb els
creadors de
contingut que
amb els petits
autònoms.
//L’autònom i el
creador de
contingut que
marxa a Andorra
estan en la
mateixa situació
(3.α)

-El
creador  de
contingut que
marxa a Andorra
treballadora i
sobrecarregada
amb impostos
que manté
l’Estat a costa
de passar
complicacions
econòmiques
per culpa dels
impostos (3.1)
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El segon fragment del discurs de Gallardo és rellevant perquè referencia

directament un recurs molt habitual de la ideologia neoliberal que ja assenyalava

Hall. Parlem del personatge del contribuent (taxpayer), sovint manifestat com a un

petit emprenedor o un petit autònom. Aquest personatge és la caricatura neoliberal

d’un autònom que, dins l’imaginari de la ideologia, pateix complicacions

econòmiques per culpa de l’Estat, que l’ofega amb impostos, tal com explica Hall a

La Revolució Neoliberal (2011). Això ens permet entendre la implicació 3.a, que

també deduïm pels recursos retòrics que empara Gallardo i que emfatitzen aquest

concepte. A més de la comparació entre el que anomena “petits autònoms” i

youtubers, el recurs clau per construir aquesta idea del contribuent com a “víctima”,

és la col·loquialitat amb la qual es formula l'expressió “a cuatro duros que gane, le

van a quitar una y medio”, una hipèrbole amb clares intencions de marcar aquesta

perspectiva.

La pressuposició 3.α se serveix de la comparació ja esmentada per igualar la

situació del petit autònom amb la del creador de contingut que marxa a Andorra, on

se suma el que es diu explícitament a la proposició de la cita. La suma de la

proposició directa, acompanyada d’aquesta pressuposició que la matisa, amb la

implicació contextual del clixé del petit autònom (3.a) resulten en la implicatura

fonamental de tot aquest argument de Gallardo: El creador de contingut que marxa

a Andorra treballadora i sobrecarregada amb impostos que manté l’Estat a costa de

passar complicacions econòmiques per culpa dels impostos (3.1).

Extracció 4, Wall Street Wolverine

Extracció Tema Implicacions Pressuposicion
s

Implicatura

Esa es vuestra
ideología,
vuestra
ideología
necesita de la
coacción,

La tributació dels
ciutadans i el que
la motiva

Proposicions
explícites:

-L’Estat s’ha de
regir per la lògica
de mercat (4.a)

-L’argument a
favor dels

-L’Estat i les
persones que
defensen els
impostos només
volen mantenir els
contribuents per

-L’Estat s’ha de
regir per la lògica
del mercat (4.a)

-Els
contribuents
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necesita quitarle
a los demás. Mi
ideología, no
necesita eso. Mi
ideología se
basa en la
voluntariedad, y
yo respeto el
proyecto de
vida de los
demás, vosotros
tenéis el
problema que
solo nos veis
como un cajero
automático al
cual sacarle
dinero y
putearle y os
gusta que
estemos
puteados. y os
jode cuando
decimos: nos
vamos fuera, se
acabó. ¿Quieres
mi dinero?
Gánatelo. Hay
muchos países
en el mundo, si
quieres mi
dinero, gana.

L’Estat i les
persones
favorables a
l’estat del
benestar
“putejen” als
contribuents i han
de “guanyar” als
altres Estats
perquè els
contribuents es
quedin.

impostos és
coactiu i l’oposat
és la voluntarietat
(4.b)

-L’Estat maltracta
i explota al
contribuent (4.c)

espoliar-los. (4.α)

-Els contribuents
tenen dret a
desplaçar-se per
tributar on vulguin
(4.β)

tenen dret a
desplaçar-se per
tributar on vulguin
(4.β)

-Els
Estats han de
competir per
oferir les millors
condicions
fiscals possibles
als contribuents
perquè vinguin a
tributar dins
d’ells. (4.1)

En aquest fragment, Víctor Domínguez afirma que l’Estat “puteja” als contribuents i

que les persones que defensen els impostos els agrada “putejar” als contribuents.

Amb aquest llenguatge malsonant Wall Street Wolverine pretén remarcar el que

considera una situació molt negativa, de maltractament o explotació, del ciutadà

que tributa, que està sota l’afirmació de forma implicada contextualment, basant-se

en el mateix fonament ideològic del taxpayer que Gallardo a l’Extracció 3 (Hall,

2011). També en aquest fragment es pressuposa que l’Estat i les persones que

defensen els impostos només volen mantenir els contribuents per espoliar-los (4.α),
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present en l’afirmació “solo nos veis como un cajero automático”, fent ús del recurs

retòric del símil per remarcar aquesta perspectiva.

Aquesta extracció del vídeo de Wall Street Wolverine torna a fonamentar-se en la

idea que els Estats han de funcionar com negocis i competir al mercat, exactament

igual que han les empreses. Aquest fonament ideològic del neoliberalisme es

manifesta com a implicació a la darrera part de l’afirmació (4.a), en l’expressió que

els països han de competir entre ells per guanyar-se els impostos dels contribuents.

Aquesta idea implicada se suma a la proposició explícita que els Estats han de

“guanyar” a d’altres per retenir els contribuents i a la pressuposició extreta del text

que els ciutadans tenen dret a desplaçar-se a tributar a qualsevol altre país (4.β).

Tot plegat per resultar en la implicatura que els Estats, com les empreses, han de

competir per oferir les millors condicions fiscals possibles als contribuents perquè

vinguin a tributar dins d’ells (4.1).
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4.3. Migració

Extracció 5, Roma Gallardo

Extraccíó Tema Implicacions Pressuposicion
s

Implicatures

“¿Cómo puede
haber gente que
se queje y que
llore porque
esta persona se
quiere ir de
España (foto
Elrubius) para
pagar menos
impuestos, para
cobrar y ganar
más dinero para
tener unas
mejores
condiciones, y
muchos de esos
sean los
mismos que
aplauden la
llegada de
gente como
esta? (vídeo
baralla
immigrants
aparcament de
Maspalomas
Gran Canaria)”

El doble raser
amb la migració
i els impostos

Proposició
explicita:

No es respecta
que Elrubius
decideixi si vol
pagar impostos
o no, però
s’aplaudeix que
vinguin
immigrants que
fan ús dels
serveis que
financen els
impostos sense
pagar-ne.

-Les persones han
de tenir la llibertat
per desplaçar-se
per millorar les
seves condicions
tributaries (5.a)

-Elrubius paga
impostos abusius
(5.b)

-Algunes persones
s’aprofiten dels
serveis de l’estat
del benestar per
viure sense
treballar o
contribuir (5.c)

-Els immigrants
s’aprofiten dels
serveis de l’estat
del benestar per
viure sense
treballar o
contribuir (5.d)

-La gent no ha de
queixar-se que
Elrubius vulgui
marxar  (5.α)

-Elrubius marxa
per millorar les
seves condicions
de vida (5.β)

-La gent no hauria
d’aplaudir
l’arribada
d’immigrants
(violents) (5.γ)

-Les
crítiques a
Elrubius són
il·legitimes
perquè marxa
per millorar les
seves
condicions de
vida. (5.1)

-S’aplaudeix
l’arribada
d’immigrants

-Algunes
persones, com
els immigrants,
s’aprofiten de
l’estat del
benestar

-No s’hauria
d’aplaudir
l’arribada
d’immigrants si
s’aprofiten de
l’estat del
benestar. L’Estat
no hauria
d’ajudar-los
perquè no
contribueixen
(5.2)
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La tercera extracció del discurs de Roma Gallardo representa un argument clau de

la ideologia neoliberal, però es manifesta de forma relativament críptica, perquè

l’acompanya de diversos recursos tant retòrics com icònics per no afirmar-la

explícitament.

Aquesta cita apareix a l’inici del vídeo, com un cop inicial i essent l’únic argument

del vídeo que va acompanyat de recursos icònics, concretament dues imatges

inserides per edició al centre de l’enquadrament. Una d’elles és una imatge fixa de

El Rubius, i l’altre el vídeo d’una baralla entre dues persones migrades a un

aparcament d’un supermercat a Maspalomas, Gran Canària, el gener del 2021.

Addicionalment, tot l’argument es presenta amb dos elements retòrics que

condicionen completament la lectura d'aquest. La primera és que la totalitat del

fragment és en realitat una pregunta retòrica, i la segona és l'exercici de comparació

i contraposició entre Elrubius, que marxa, i els immigrants, que venen.

Sota el raonament de la pregunta retòrica es troba implícita la idea que les persones

han de tenir la llibertat individual com per traslladar el seu municipi si implica

millorar les seves condicions (5.a) i que El Rubius paga impostos abusius. La

situació de El Rubius es construeix d’una forma similar al contribuent explotat que

el mite del contribuent que detallava Hall (2011). De fet, d’aquesta part de

l’afirmació s’extrauen també les pressuposicions que són: La gent no ha de

queixar-se que El Rubius vulgui marxar (5.α) i que el fet que marxi és justament per

millorar les seves condicions (5.β).

El nou punt que veiem en aquesta cita és la contraposició al contribuent de

l’imaginari neoliberal: el gorrer (scrounger). Segons afirma Stuart Hall el gorrer és

aquell que viu a costa de l’estat del benestar, gràcies al maltractament del

contribuent, sense treballar ni contribuir. És per això que apareix, en la segona part

de la cita, el concepte que certes persones s’aprofiten de l’estat del benestar (5.c) i
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que algunes d’aquestes són immigrants (5.d), ambdues en forma d’implicació

contextual, derivada justament d’aquest mite del neoliberalisme.

D'aquesta dicotomia entre contribuent i gorrer que presenta Gallardo s’extrau la

implicatura 5.2, que conclou que si es critica a El Rubius per marxar i deixar de

contribuir per millorar les seves condicions personals, també s’hauria de criticar a

aquells que venen i fan ús dels serveis públics sense contribuir, aprofitant-se, per

millorar les seves condicions de vida. Com sabem, la ideologia no és fixa ni lineal, ni

tampoc necessàriament lògica, sovint s’aprofita de les emocions. I, tal com explica

Hall respecte del Thatcherisme i les seves apel·lacions al nacionalisme britànic

postimperial, aquí, Gallardo aprofita la possible existència de prejudicis racistes o

xenòfobs en la seva audiència, com la consideració generalitzada que els

immigrants s’aprofiten dels serveis públics per no treballar o contribuir, per estendre

la implicatura 5.2: com l’estat del benestar no hauria d’ajudar als que s n'aprofiten i

els immigrants ho fan, l’estat del benestar no hauria d’ajudar a les persones

immigrants.

Extracció 6, Wall Street Wolverine

Extracció Tema Implicacions Pressuposicion
s

Implicatures

“Además que
fijaos qué
curioso. Si
vienen
inmigrantes que
no cotizan en
España, sí que
tienen derecho
a una sanidad
universal porque
pobrecitos. Eso
sí, como decía,
vamos, ni se te
ocurra pasarte
por un centro
de salud”

El tractament
desigual amb la
migració i els
impostos

Proposicions
explícites:

És hipòcrita que
els immigrants
tinguin dret a l’ús
de la sanitat
pública però que
estigui mal vist
que els que
marxen a Andorra
també en tinguin

-Només haurien
de poder fer
servir els serveis
públics els que
contribueixen
(6.a)

--Els immigrants
s’aprofiten de
l’estat del
benestar perquè
no contribueixen i
fan ús dels
serveis públics
(6.b)

-Està ben vist que
els immigrants
facin ús dels
serveis públics
sense cotitzar
(6.α)

-Es critica que els
ciutadans que
s’han desplaçat a
Andorra per
tributar menys
facin ús dels
serveis públics
(6.β)

-Els immigrants
tenen dret a la
sanitat pública

-Només
haurien de poder
fer servir els
serveis públics
aquells que
contribueixin (6.a)

-És injust
que els que no
contribueixen,
en aquest
exemple els
immigrants,
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puguin accedir a
l’estat del
benestar sense
contribuir. (6.1)

En l'afirmació extreta del discurs de Víctor Domínguez s’exposa la perspectiva

neoliberal respecte els serveis públics, en contraposició amb la que ell considera

una opinió generalitzada dels que critiquen la marxa de El Rubius. Domínguez

proposa que és hipòcrita que estigui ben vist que els immigrants facin servir els

serveis públics, però que estigui mal vist ho facin els que marxen per pagar menys

impostos. En aquests mateixos termes de la seva afirmació s’extrauen dues

pressuposicions. La primera justament la 6.α, que indica que es veu bé que els

immigrants facin ús dels serveis públics i justament on es fa ús de l’epítet

“pobrecitos” de forma irònica tant per parodiar la posició que creu Wolverine que

tenen els seus detractors com per donar pas a la implicació 6.b. En aquesta

implicació contextual es dona a entendre que els immigrants se n’aprofiten

intencionadament del contribuent per fer ús de l’estat del benestar sense contribuir,

identificant a les persones migrants com els “gorrers”, abans explicats de l’imaginari

neoliberal clàssic que detalla Hall a La Revolució Neoliberal (2011) i que ja hem

explicat a l’anterior extracció.

La segona pressuposició apareix al final de la frase, on es reflecteix el contrari a

l’anterior pressuposició: es critica als ciutadans que s’han desplaçat per pagar

menys impostos , però fan ús dels serveis públics (6.β). També apareix la

pressuposició a través de l’ús del recurs retòric de la ironia, on l’afirmació “ni se te

ocurra pasarte por un centro de salud” és justament una paròdia sarcàstica de la

posició que s’assumeix tenen els opositors.

Que Domínguez recuperi la figura de l’immigrant per identificar-lo com un gorrer

dins l’imaginari neoliberal, creiem, no és casual. En tota la cita es dona per implícita
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la implicació contextual “només aquells que contribueixin tributant haurien de tenir

dret a utilitzar els serveis públics” (6.a), partint, a més, de la idea també central del

neoliberalisme que l’Estat s’ha de regir com una empresa i amb lògica comercial

també cap als seus contribuents i usuaris dels seus serveis. Això, sumat a

l’afirmació explícita que els immigrants fan ús dels serveis públics deriva en la

implicatura que considera injust que els que no contribueixin, en aquest exemple

els immigrants, puguin accedir a l’estat del benestar sense cotitzar. (6.1). Igual que

amb la darrera extracció, creiem que aquí Wolverine està instrumentalitzant la part

més emocional de la ideologia per apel·lar als prejudicis xenòfobs que afirmacions

d’aquesta calada puguin despertar en el seu públic com argumenta Hall (2011) que

feia el Thatcherisme amb els vessants més emocionals de la política britànica, com

podria ser el sentiment nacionalista o imperial, i els seus prejudicis derivats.
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4.4. Despesa pública, govern i democràcia

Extracció 7, Roma Gallardo

Extracció Tema Implicacions Pressuposicion
s

Implicatures

“Sin embargo,
no generamos
nada más que
pufos, que
deudas.
Mantener a
cientos de miles
de políticos,
chiringuitos de
comisiones y de
mansiones”

Endeutament de
l’Estat i despesa
de les institucions

Proposicions
explícites:

L’Estat no fa més
que endeutar-se i
mantenir als
polítics (a costa
dels impostos)

-L’Estat és massa
gran i gasta
massa (7.a)

-Els polítics
entren a les
institucions per
enriquir-se
personalment
(7.b)

-L’endeutament
de l’Estat és
negatiu (7.α)

-Els polítics viuen
una vida de luxe a
costa dels
impostos dels
ciutadans (7.β)

-L’Estat és massa
gran i gasta
massa (7.a)

-L’Estat es
finança a costa
d’impostos

-Si es
gasta massa, es
pot gastar
menys i abaixar
els impostos
(7.1)

-Els polítics
entren a les
institucions per
enriquir-se
personalment
(7.b)

-Els
impostos
financen l’Estat,
incloses les
institucions
polítiques

-El
cobrament
d’impostos
serveix a fins
egoistes de la
classe política
(7.2)

Aquest fragment també exposa una part important de la ideologia neoliberal pel que

fa a la seva concepció de l’Estat. Concretament, a partir de la idea explícita que
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l’Estat s’endeuta massa, apareix la implicació que l’Estat excessivament gran i

advoca per reduir-lo a costa de retallar despesa pública (7.a), d’on s'extreu la

implicatura que, si s’ha de retallar la grandària de l’Estat, es poden abaixar

impostos (7.1), perquè és amb el que es finança l’Estat. El neoliberalisme expandeix

la idea de l’Estat més petit possible del liberalisme clàssic per carregar

principalment contra l’estat del benestar i el dèficit públic, segons exposa Hall a La

Revolució Neoliberal (2011) i aquesta cita exemplifica les mateixes idees implícites.

Gallardo inclou aquí també un element més: la crítica a la classe política. La segona

meitat de l’afirmació inclou la pressuposició que els polítics viuen una vida de luxe a

costa dels impostos dels ciutadans (7.β). També conté la implicació que només

entren a les institucions per enriquir-se personalment (7.b), perquè l'única forma

correcta, des de la ideologia neoliberal, de governar un Estat és com si fos una

empresa, i amb les persones més aptes pel món empresarial (Hall, 2011). D’aquest

concepte contextual deriva la implicatura 7.2, que és que els polítics, amb l'afany

d’enriquir-se, no abaixen els impostos pel seu interès personal, a costa, com

sempre, de les taxes dels proveïdors.

Extracció 8, Wall Street Wolverine

Extracció Tema Implicacions Pressuposicion
s

Implicatures

“Un despilfarro
y que luego,
encima se están
endeudando.
Sin pedirte
permiso, o sea,
yo no he votado
que España se
siga
endeudando
como yo no he
votado eso, yo

Despesa pública i
legitimitat
democràtica

Proposició
explícita:

L’estat malbarata
diners sense el
consentiment ni
l’acord del
contribuent, per
tant, el
contribuent no té

-L’Estat i la
despesa pública
són
excessivament
grans (8.a)

-La llibertat de
l’individu per
gestionar la seva
propietat ha de
preponderar
sobre els altres
valors (8.b)

-L’endeutament
és dolent (8.α)

-Si no es vota a
favor d’una
decisió política,
no té per què
complir-se (8.β)

-La llibertat de
l’individu per
gestionar la seva
propietat ha de
ser el valor
preponderant
(8.b)

-El contribuent
no té obligació de
pagar si les
decisions es
prenen sense el
seu
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me voy fuera,
que paguen la
deuda a los que
quieren
aumentar el
gasto público.
Así, tan sencillo
como eso”

obligació de
pagar, només ho
haurien de pagar
els que volen.

consentiment i
acord

-Si
l’individu no vol
pagar impostos,
és il·legítim
imposar-se a la
voluntat de
l’individu (8.1)

-La llibertat de
l’individu per
gestionar la seva
propietat ha de
ser el valor
preponderant
(8.b)

-Sovint les
majories imposen
la seva voluntat
política als
individus

-És
antidemocràtic
que la majoria
imposi la seva
voluntat política
a l’individu (8.2)

El vuitè fragment seleccionat és de Wall Street Wolverine i tornem a percebre

implicacions contextuals vinculades a l’argument clàssic del neoliberalisme, centrat

en el malbaratament de recursos públics i en l’endeutament (8.α)) i mida excessius

de l’Estat (8.a). Sumat a això, Víctor Domínguez també deixa implícita una

concepció maximalista de la llibertat econòmica individual i la seva preponderància

com a valor (8.b), per l’afirmació que el contribuent està en el seu dret de

traslladar-se si no està d’acord amb la política fiscal. D’aquesta afirmació també

s’extrau la pressuposició que, en termes generals, si no es vota a favor d’una

decisió política, no té per què complir-se (8.β)
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A partir d’aquí es deriven dues implicatures clau per il·lustrar els fonaments

ideològics de Wolverine i la seva vinculació neoliberal. Si sumem el concepte

explicitat per Domínguez que és legítim marxar i no pagar impostos si no s’està

d’acord amb la gestió i des de la implicació d’individualisme radical, base essencial

del neoliberalisme segons Hall (2013), apareix la implicatura que, per tant, és

il·legítim imposar-se a la voluntat de l’individu si aquest no desitja pagar impostos

perquè no aprova la gestió política que s’està fent. D’aquí podríem extraure una

segona implicatura, de caràcter encara més polític, donat que les democràcies, tot i

extensos matisos sobre els drets de les minories, es fonamenten en la voluntat de la

majoria, si aquestes contradiuen la voluntat de l’individu, des de l’òptica radical de

l’individualisme de Wolverine, es tracten de decisions il·legítimes (8.3)
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4.5. Anàlisi d’imatges

4.5.1. Roma Gallardo: ANDORRA Y LOS YOUTUBERS

Imatges principals

1. Representacionalitat:

El vídeo de Roma Gallardo té un únic actor d’acció principal en el seu discurs: ell

mateix, Alfonso Gallardo, com a emissor del discurs. Dins els processos d’acció no

verbals, existeixen alguns vectors d’acció recurrents en els vuit minuts de discurs,

com la gesticulació amb les mans per contraposar idees, o aproximant-se més o

menys a l’objectiu per afegir èmfasi a allò que afirma. Un exemple de gesticulació

emfàtica es produeix al minut 2:20 del vídeo, quan Gallardo critica de forma

agressiva als youtubers que defensen el sistema tributari i el consideren just,

convidant-los a pagar ells voluntàriament.

Gallardo Imatge 1
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Un exemple del desplaçament apropant-se de l’objectiu el tenim al minut 6:39 quan

dirigeix una pregunta a l’audiència, per establir una relació més propera i personal

amb ells justament quan els apel·la directament.

Gallardo Imatge 2

Existeix un objectiu de l’acció, el públic que visiona en diferit el discurs, però no

apareix representat en cap moment del discurs, així que el definirem com un

discurs no transaccional.

2. Interactivitat

Encara que no aparegui el públic, hi ha elements no verbals del discurs que apel·len

als seus receptors i funcionen com a elements d’interacció.
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2.1. Mirada

Gallardo, com a actor principal del discurs, mira fixament a l’objectiu durant la

majoria del vídeo, dirigint la seva mirada directament al que serien els ulls de

l’audiència, travessats per la pantalla i, per tant, estableix una relació amb ells.

2.2. Distància social o mida d’enquadrament

Encara que, com hem vist en la Imatge 2, la distància entre l’objectiu, i, per tant

l’audiència, i l’actor del discurs pot variar i s’utilitza com un vector d’acció, però la

més habitual és la d’un enquadrament mitjà, que inclou la meitat del tors superior

de Gallardo en amunt, establint una distància curta amb l’objectiu, cosa que

estableix un grau de proximitat bastant elevat (Krees i van Leeuwen, 2006 a

Mohamed Elsanhoure et. al, 2020) , habitual en els formats dels creadors de

contingut.

2.3. Perspectiva

Gallardo s’ubica en una postura de tres quarts, lleugerament entornat, però de cara

a la càmera. El pla està a l'altura de la inclinació ocular, amb l’actor del discurs al

centre, a l’alçada del discurs i, per tant, transmet igualtat de condicions i proximitat

entre l’audiència i l’emissor (Krees i van Leeuwen, 2006 a Mohamed Elsanhoure et.

al, 2020).
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3. Composició

La composició de la imatge més enllà dels moviments també és d’interès, a través,

també, de tres sistemes, com es detalla al marc teòric. La Imatge 3 servirà com a

referència de la composició estàndard de la imatge durant el discurs.

Gallardo Imatge 3

3.1. Valor de la informació

Encara que està entornat en una postura de tres quarts i està lleugerament

desplaçat a la dreta en l’enquadrament, Gallardo ocupa la centralitat informativa del

missatge i té una posició central en la composició, encara que no sigui simètrica. La

resta d’elements estan supeditats a l’actor, que és el centre de l’acció.

3.2. Prominència
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L’element prominent és l’actor, Gallardo, que ocupa el valor central de la informació.

En segon pla, a més del decorat, hi trobem la imatge de la ministra d’Igualtat, Irene

Montero, projectada a la pantalla de l’ordinador, encara que aquest s’apagarà al

llarg de la gravació del discurs.

Gallardo Imatge 4

3.3. Enquadrament

Utilitzarem aquesta categoria per incloure la descripció física i d’indumentària dels

actors protagonistes del discurs. Creiem que forma part de la construcció de

l’enquadrament tant com pot fer-ho la selecció d’elements que componen el fons

del pla i que entren a la imatge. Gallardo vesteix una samarreta de la banda de rock

AC-DC, diversos pendents, el cabell curt i lleugerament despentinat i tatuatges als

braços. L’estètica de Roma Gallardo és, per tant, una vestimenta quotidiana i

moderna, que no associaríem necessàriament a algú que és un opinador de

qüestions polítiques i econòmiques.
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L’enquadrament, a més dels elements ja descrits, inclou l’escriptori del qual se

suposa és l’habitació o el despatx de Gallardo com a fons, on una de les parets

està folrada per paper que simula maons a obra vista. Hi ha dues fonts de llum com

a mínim, els focus rere la càmera que il·luminen Gallardo per l’objectiu, i el focus

circular que dona llum a l’escriptori. Aquests elements equilibren la composició

visual per naturalitzar-la i, com també fan els desplaçaments o la distància amb la

càmera, apropen a Gallardo a l’audiència, introduint-la en la seva habitació,

aproximant emissor i audiència.
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Imatges secundàries

L’anàlisi de les imatges inserides es farà a partir de les dues categories definides al

marc teòric: la contextual, que indica la relació entre les imatges i allò que expressa

verbalment, i la semiòtica, que es refereix al tipus d’interacció de les dues imatges i

els seus significats.

Imatge 1: Inserció de El Rubius 00:06-00:11

Gallardo Imatge 5

1. Categoria contextual

Considerem que la imatge inserida de El Rubius al vídeo té una relació

transcendent amb allò que expressa verbalment en la mesura que funciona com un

recurs icònic per poder elidir dins el discurs l’afirmació del subjecte del qual es

parla: “¿Cómo puede ser que esta persona (Imatge El Rubius)...?” i, per tant, el

resultat transcendeix els dos significats per separat.
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2. Categoria semiòtica

Considerem també que aquesta imatge té una relació additiva, donat que imatge i

text parlat s’estenen un cop se sumen i expandeixen el significat de l’un de l’altre

per donar-ne un de sol.

Imatge 2: Inserció del vídeo de la baralla entre els migrants a Maspalomas, Gran

Canària 00:18-00:21

Gallardo Imatge 6

1. Categoria contextual

Considerem que la imatge inserida del vídeo dels migrants1 també té una relació

transcendent amb el punt expressat verbalment, perquè també és un recurs icònic,

justament per completar l’altra part de la frase que s’iniciava amb la inserció de El

Rubius: “¿…y muchos de esos sean los mismos que aplauden la llegada de gente

1 Gallardo no menciona directament l’incident de Maspalomas, però hem localitzat l’origen extraient
alguns dels fotogrames amb un editor de vídeo i creuant-los amb la cerca inversa d’imatges de
Google
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como esta? (vídeo baralla immigrants aparcament de Maspalomas, Gran Canària)?”.

També transcendeixen els seus resultats per separat.

2. Categoria semiòtica

De la mateixa manera, aquesta inserció també compleix una relació additiva

perquè ambdós elements se sumen per obtenir un significat complet.

4.5.2.Wall Street Wolverine: RUBIUS SE VA a ANDORRA y

SE LÍA DESAHOGO

Imatges principals

1. Representacionalitat

Víctor Domínguez és l’actor central de l'acció en el discurs del seu vídeo. Com

Gallardo, Wolverine també porta a terme processos d’acció amb la gesticulació,

però no són tan efusius ni determinats com en l’anterior vídeo. Tampoc es

produeixen desplaçaments d’aproximació cap a la càmera, perquè, com veurem,

Wall Street Wolverine utilitza aquest recurs d’una altra forma. L’objectiu de l’acció

també és l'audiència que veu el vídeo des de casa, però com no està representada

de cap forma parlem també d’una representació no transaccional.

2. Interactiu

Com en el vídeo de Gallardo, encara que estiguem davant una representació

transaccional, també hi ha actituds d’interacció respecte al públic.

2.1. Mirada
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Wolverine mira fixament durant tot el vídeo a l’objectiu de la càmera que equivaldria,

un cop penjat el vídeo, a mirar als ulls a tota l’audiència a través de les pantalles,

establint així una relació molt clara i directa amb ells.

2.2. Distància social o mida de l’enquadrament

A diferència del vídeo de Roma Gallardo, que utilitzava un enquadrament fix i l’actor

es movia més prop o més lluny de l’objectiu, al vídeo de Wall Street Wolverine

s’opta per tenir dos enquadraments similars: plans mitjans cobreixen la meitat

superior del tors de l’actor, però amb un més tancat que l’altre, a través d’un zoom

digital. De fet, sovint la càmera fa un desplaçament de zoom in digital molt lent,

quasi imperceptible, per tancar el pla. Un exemple d’aquest canvi d’enquadrament

en edició el veiem en el fragment comprés entre els minuts 2:05 i 2:50, per tal

d’accentuar i emfatitzar les paraules de Domínguez a mesura que, progressivament,

desenvolupa el seu discurs, mentre es dirigeix directament a l’audiència i parla en

segona persona, especialment sobre aquells crítics amb l'expatriació de El Rubius:

Decís lo que decís, porque sabéis que nunca vais a ingresar cuatro

millones de euros como te puede ingresar Rubius al año. Sabéis

que no lo vais a ingresar y para quedar de buenos y decentes decís

que a vosotros no os importaría donar el 50% de vuestros ingresos

a un Estado ineficiente a un Estado que cada vez te quita más

dinero

Aquest recurs s’usa repetidament al llarg del discurs. L’enquadrament al llarg del

vídeo, en tallar-se en un pla mitjà, pretén establir una relació de proximitat amb

l’objecte, és a dir l’audiència, i els enquadraments encara més tancats serveixen

justament per accentuar aquest efecte.
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Wolverine Imatge 1

Wolverine Imatge 2
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2.3. Perspectiva

Domínguez, com a actor principal del discurs, es troba durant tot el vídeo, en una

postura completament frontal respecte la càmera i més simètric del que era el de

Gallardo. La frontalitat fa que el discurs es percebi de forma molt directa. No hi ha

inclinació vertical de l’eix i l’objectiu s’ubica a l’altura dels ulls de l’actor, per establir

una relació d’iguals i de proximitat amb l’audiència. (Krees i van Leeuwen, 2006 a

Mohamed Elsanhoure et. al, 2020)

3. Composició

Analitzar la composició triada pel discurs a l’hora d’enregistrar el vídeo també és

rellevant. Ho farem partint de la Imatge 1 de Wall Street Wolverine vista

anteriorment.

3.1. Valor de la informació

L’actor ocupa la posició central en la composició en els dos eixos, en un

enquadrament simètric del qual és el protagonista, per tant, se l’estableix com

l’element dominant de tot el discurs, sense quasi cap element subordinat.

3.2. Prominència

L’actor també és l’element prominent de la composició excepte pel micròfon que té

davant seu, però que ocupa una posició minoritària pel que fa al repartiment de

l’espai. Al fons sí que apareixen elements decoratius de fons que encara que es

troben en un segon ordre d’importància composicional donada la seva

prominència, són significatius. Parlem del llum de neó verd amb la forma del signe

del dòlar que hi ha a la dreta de l’enquadrament i el quadre també verd que imita un

dòlar i llegeix: MONEY NEVER SLEEPS (Els diners mai dormen), però que no es pot

llegir en el vídeo perquè està just rere el cap de l’actor.
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3.3. Enquadrament

Domínguez també presenta una vestimenta quotidiana i moderna, amb una

samarreta bàsica de la marca Calvin Klein i el cabell pentinat amb un tupè. A

diferència de Gallardo, que havia posicionat l’objectiu de la càmera de tal forma que

pogués incloure el seu escriptori al pla, aquí Wolverine fa l’oposat i sembla ubica la

càmera rere l’escriptor i el que veiem de fons és la seva habitació o despatx. També

hi ha dues fonts de llum, una compartida, la dels focus que il·luminen el rostre de

l’actor per la càmera, en la del fons, però, hi ha diferències. El que Gallardo

utilitzava com una llum neutra perquè es veiés el seu escriptori de la forma més

natural possible, Wolverine utilitza la llum verda del neó. Això fa que el fons sigui de

color verd i que generi alguns reflexos també verds en la seva cara. La proximitat de

l’enquadrament suggereix justament també una proximitat amb l’audiència, però el

fons i la posició de màxima frontalitat accentuen la idea d’emetre el discurs més

directe possible, que no s’apreciava de manera tan marcada en el de Roma

Gallardo.

Imatges secundàries

Imatge inserida 1: Vídeo de Raymond Crooke cantant ‘I Want to go to Andorra’

00:13-00:20
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Wolverine Imatge 3

1. Categoria Contextual

En edició, al vídeo de Wall Street Wolverine s’insereix un clip de Raymond Crooke,

un home que canta cançons folk al seu canal de YouTube. Canta I Want to Go to

Andorra, una cançó folk paròdica del cantautor estatunidenc Peter Seeger

composta als seixanta com a al·legat pacifista contra el Departament de Defensa

dels Estats Units, advocant per una reducció del pressupost militar per reduir-lo

com el d’Andorra. Aquest element s’encaixa a l’inici del vídeo de forma irònica a tall

de broma o meme i té una relació mínima amb el contingut textual del discurs, ja

que les dues peces parlen, d’una forma o altra, d’Andorra.

2. Categoria semiòtica

En tractar-se d’un vídeo que s’insereix com un meme, de forma irònica i només

perquè comparteixen un mateix tema tan general com l’“Anar a Andorra”, creiem

que es tracta d’un recurs que no té el mateix significat que el discurs parlat. Per

tant, té una relació divergent que genera una escletxa de significats, justament per

l’ús de la ironia.
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Imatge inserida 2: Captura de pantalla d’una notícia de La Vanguardia 03:48-03:51

Wolverine Imatge 4

1. Categoria contextual

Aquesta imatge s’insereix mentre Domínguez parla sobre la qualitat del sistema

sanitari andorrà així que considerem que té una relació propera amb el que

s’explica en el discurs parlat, ja que es tracta d’una notícia amb un titular que afirma

exactament el mateix.

2. Categoria semiòtica

Considerem que aquesta imatge inserida d’un titular de La Vanguardia té una

relació paral·lela a escala de significat amb el discurs parlat, perquè els dos

elements funcionen de forma independent, però pretenen enviar exactament el

missatge sobre la qualitat del sistema sanitari andorrà.

73



Imatge inserida 3: Fotografia del detall del passaport de Víctor Domínguez

25:53-25:59

Wolverine Imatge 5

1. Relació contextual

Domínguez insereix una imatge del detall del seu passaport espanyol on s’aprecia

el segell que indica que és resident d’Andorra com a visat, tot plegat mentre

justament explica aquest pas del tràmit d’expatriació, per això considerem que

imatge i discurs oral tenen una relació propera.

2. Relació semiòtica

La imatge inserida respon al tema sobre el qual s’està parlant i funciona com a

exemple d'aquest, però per si sola transmetria el mateix missatge. Per si sola

simplement acreditaria que un ciutadà espanyol residiria a Andorra, i no instruiria

sobre el procés d’expatriació, com ho fa quan se suma al discurs oral. Justament

per això considerem que té una relació additiva amb la parla.
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5. Conclusions

Un cop completat l’anàlisi dels discursos d’Alfonso Gallardo i Víctor Domínguez,

desgranem els resultats a partir de les hipòtesis plantejades inicialment. Pel que fa a

la hipòtesi de treball principal, 1. Els discursos contenen ideologia neoliberal, en la

mesura que les taules d’ACD expressades a l’apartat de resultats evidencien, tant

en les proposicions explícites de les extraccions com en implicacions,

pressuposicions i implicatures detectades, que els dos discursos contenen les

idees i els fonaments de la ideologia neoliberal. Els dos elements fonamentals per

Hall (2011) en el pensament neoliberal, la concepció de màxim individualisme de la

persona i la visió de l’Estat com una entitat opressora, es troben presents en les

extraccions seleccionades i permeten articular-se als subtemes que se’n deriven.

La implicatura 1.1. o la proposició explícita de l’extracció 7 són només alguns

exemples de la presència d’aquests dos nodes crucials.

Ja en les hipòtesis secundàries, la hipòtesi referent a la idea que els serveis públics

s’haurien de fonamentar en la caritat i, per tant, penjar de la voluntat última de

l’individu, entès com a centre de l’univers neoliberal, també queda demostrada com

a certa en les dues primeres extraccions. En l'extracció del discurs de Gallardo, a

partir del context i de la proposició explícita, s’aprecia la implicació 1.b, que ratifica

la hipòtesi. I en l'extracció 2, del discurs de Domínguez, veiem la inversió d’aquesta

mateixa idea, que introdueix la idea que l’Estat hauria de funcionar com una

empresa, que els impostos s’haurien de fonamentar en la voluntarietat, de manera

que si algú donés part del seu patrimoni per tal que l’Estat, i no l’individu, es

beneficiés, sempre ho faria motivat per la solidaritat. Tot plegat confirma la hipòtesi

1.1., responent a la lògica neoliberal de la preponderància de l’individu que

introdueix Hall.

La segona hipòtesi secundària també queda confirmada amb les extraccions 3 i 4,

en la mesura que juguen amb el tòpic de l’imaginari neoliberal del taxpayer explotat
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per l’Estat (Hall, 2011). Comparen els youtubers que s’expatrien amb persones en

aquesta situació, tot i que reconeguin trobar-se en els trams més elevats de

tributació. Això s’evidencia a pràcticament la totalitat de les cites extretes del

discurs, però potser els elements que la fan més evident són la implicació 3.a., la

pressuposició 3.α., 3.1. i 4.c. Addicionalment, considerem que s’introdueix no

només la consideració que els impostos en el sistema tributari espanyol són

excessius i esdevenen, per tant, un maltractament del contribuent, sinó que també

hi percebem una impugnació de la totalitat dels impostos. Se’ls valora com un

espoli al ciutadà, ja que trenquen un valor fonamental pel neoliberalisme més

extremat: la voluntarietat. Ho veiem especialment en l’extracció 4 de Wall Street

Wolverine, en elements com la implicació 4.b., la pressuposició 4.α. i la implicatura

4.1., que conclou que els estats, altre cop funcionant com sota lògica de mercat,

haurien de competir pels millors contribuents.

La tercera hipòtesi de treball secundària és una de les més delicades, principalment

perquè una part s’articula discursivament complementant imatge i parla en

l'extracció 5, de Roma Gallardo. Considerem que ambdues extraccions, inicialment

assenyalant allò que consideren una hipocresia en l'opinió pública desfavorable a la

marxa Andorra per raons fiscals, acaben defensant un model d’estat del benestar

que funcionés tal com una corporació privada i els serveis del qual només

estiguessin disponibles a aquells que contribueixen. A partir d'implicar que els

immigrants no contribueixen i que representen el contraposat del taxpayer

maltractat de la ideologia neoliberal, l’scrougner, no mereixen, per tant, accés als

serveis públics. Creiem que el fet que s’infereixi aquesta idea ratifica com a certa la

hipòtesi 1.3. Cal no oblidar l’element clau que assenyala Hall (2011) en el seu estudi

de la ideologia i el neoliberalisme, en remarcar el paper que jugava la irracionalitat i

l’apel·lació als sentiments per disseminar una ideologia, més enllà de la seva lògica.

Si aquí considerem el factor contextual que bona part de l’audiència pugui tenir

sentiments i prejudicis xenòfobs contra els immigrants, aquestes dues extraccions

tenen una càrrega ideològica molt més elevada i perillosa de l’aparent a primera

vista.

76



La quarta hipòtesi, referent a la idea clàssica del neoliberalisme de l’excessiu

tamany de l’Estat i la seva natura opressora, també queda confirmada per les

extraccions 7 i 8 dels discursos. Alguns elements de les dues taules que ho

evidencien són, per exemple, les implicacions 7.a i 8.a. o la implicatura 7.2, que

afegeix la idea que l’Estat és excessivament gran únicament per l’interès i benefici

personal de la classe política, definint també aquests com una mena d’scrougners.

En la de Wolverine trobem una expansió d’aquests termes fonamentada un altre

cop en l’individualisme radical. S’arriba a categoritzar d’antidemocràtic el fet que

l’Estat sigui excessivament gran si ho és contra la voluntat personal del contribuent.

Sense la seva aprovació personal directa, és a dir, primant a priori o el desig de la

majoria o qualsevol altra mesura de valor per sobre de la voluntat individual, cosa

que com diem, Wolverine caracteritza d’antidemocràtica, com exposa la implicatura

8.2.

En relació amb la cinquena hipòtesi, lligada al disseny d’imatge amb la qual

s’enregistren els dos youtubers, creiem que el fet que estableixin una distància

social curta i utilitzin plans mitjans que es redueixen i s’aproximen, ja sigui a través

del moviment físic o del zoom digital, pretenen generar una sensació de proximitat.

A aquesta s’hi suma l’establiment d’una perspectiva frontal i a l’altura dels ulls de

l’audiència, que també estableix proximitat i igualtat de condicions amb

l’espectador. També el fet que decideixin incloure en l’enquadrament les seves

habitacions, generant un efecte de familiaritat, al qual la indumentaria casual i, en el

cas de Gallardo, l’estètica juvenil, hi contribueix significativament. Tot plegat

considerem que confirma la hipòtesi 1.5.

Considerem que la familiaritat no és una característica retòrica casual, només per

apropar els seus arguments a l’audiència: és la palanca principal a través de la qual

poden assolir credibilitat de cara a l’espectador. Per qualsevol mitjà de

comunicació, ja sigui un creador de contingut a casa seva o un mitjà tradicional, la

credibilitat de cara a l’audiència és el factor clau que determina la seva importància
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i influència. I, si bé no està a l’abast d’aquesta mena de youtubers gosar d’una

institució al darrere que els transfereixi part de la seva credibilitat com pot fer-ho

una ràdio o un diari generalista, sí que poden fer-se creïbles a través de la

familiaritat. Sota l’aparença de proximitat, emeten discursos cap a l’audiència com

si fossin iguals, personalitzant el contingut i simulant una conversa amb una relació

interpersonal pròxima.

Pel que fa a les imatges inserides en edició creiem que el seu rol és principalment

complementari a l’argument que s’està elaborant en l'àmbit de parla, sigui amb una

relació semiòtica paral·lela o additiva. Es tracta fonamentalment de recursos icònics

que o bé supleixen la verbalització de paraules explícites o bé la reforcen. D’entre

totes les imatges, però, cap d’elles, en especial les que funcionen com a reforç al

vídeo de Wall Street Wolverine, són prou expansives, detallades o apareixen prou

temps en pantalla per afegir arguments, però sí per donar-los pes. Un exemple és la

inserció del titular de La Vanguardia (Wolverine Imatge 4), que està poc temps en

pantalla i del qual només es mostra el titular. No serveix tant com una font

informativa per ampliar l’argument, sinó com una mena d’argument d’autoritat per

confirmar la idea original. Per tot això, creiem que queda demostrada la hipòtesi 1.6.

El fet que totes les imatges inserides s’utilitzin per breument com arguments

d’autoritat demostra un altre recurs d’aquests creadors de contingut per difondre el

seu discurs: la simplificació de la qüestió a debat. Redueixen a mínims la

complexitat d’assumpte i el presenten de forma interessada, no només com a eina

retòrica, sinó que també com a eina per augmentar la difusió i la viralitat el màxim

possible.

Considerem que la confirmació de les hipòtesis de treball alhora demostra

l’assoliment dels objectius d’aquest en la mesura que completa l’anàlisi dels

discursos de Wall Street Wolverine i Roma Gallardo. Els vídeos de Gallardo i

Domínguez transmeten idees extremadament neoliberals i són una representació

acurada de com s’articula aquesta ideologia concreta actualment, especialment en
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entorns digitals. En ells hi trobem tant els fonaments individualistes que

caracteritzen aquest corrent ideològic com la concepció política que tenen de

l’Estat: un ens opressiu i malgastador, com estableix Hall (2011). Alfonso Gallardo i

Víctor Domínguez són dos opinadors que reprodueixen la ideologia neoliberal de

cara a la seva audiència, però no són dos usuaris qualsevol, opinant a una

plataforma de vídeo: depenen econòmicament de la difusió dels seus vídeos, ja que

els seus ingressos parteixen de la seva audiència i de com puguin monetitzar-la

amb anuncis o patrocinis. Per això, rere l'articulació dels seus vídeos també hi ha, a

més de la motivació propagandística o ideològica, la voluntat de convertir-los en els

productes que capitalitzar, amb missatges simplificats que es puguin difondre amb

viralitat i, alhora, reproduir la seva ideologia.

I, en reproduir la seva ideologia, la mateixa que la de l’statu quo econòmic des de la

dècada dels vuitanta (Hall, 2011), el que fan és disseminar en la seva audiència una

cosmovisió del món que assenta i reprodueix les relacions socials i de producció.

Posen al centre el valor de l’individualisme o reivindica una lectura mercantil de la

gestió de l’Estat. Tot plegat contribueix a reproduir el relat neoliberal, centrat en

l’empresa, l’individu i en la reducció del dèficit de l’Estat a través de retallar serveis

públics.

Però Gallardo i Domínguez no només són subjectes que practiquen aquesta

ideologia i interpel·len als seus destinataris (Hall, 1985). Encara que siguin empreses

quasi unipersonals, són mitjans de comunicació amb centenars de milers o milions

de seguidors. Això els converteix en quelcom més que subjectes ideològics, són

part de l’aparell ideològic mediàtic o dels mitjans de producció ideològica

(Marx-Engels, 2000), en essència, una indústria destinada a reproduir les relacions

socials i de producció a través de la ideologia. I, segons Hall i Althusser (1985), fan

molt més que reproduir la ideologia. També desenvolupen noves branques

discursives de la ideologia concreta, com veiem per exemple en la darrera extracció

de Domínguez (extracció 8), on s’extrema la noció de la potestat individual del

79



neoliberalisme per deslegitimar parcialment el sistema democràtic tal com

l’entenem, desestimant el valor de la majoria.

Tanmateix, el més perillós no és que aquestes idees creixin o s’expressin per si

soles, és el fet que fan tot això de cara a un destinatari, a un receptor, a una

audiència, a la qual condicionen la forma de veure el món. Marx i Engels definien la

Falsa Consciència com a ‘caure en l’error d’avaluar erròniament la classe social

d’un mateix respecte al sistema’ (La Ideologia Alemanya, Marx-Engels, 2000). I,

encara que faci més de cent anys d’aquest concepte, és exactament el que fan

Roma Gallardo i Wall Street Wolverine disseminant la seva ideologia cap a

l'audiència jove, que compten en milions. La ideologia neoliberal infiltra la idea que

l’individualisme i l’egoisme han de ser els valors centrals, que tot s’ha de regir pel

mercat i la competència, que els impostos són un robatori, que la gent vulnerable

de la societat són paràsits que s’aprofiten dels serveis públics, mentre l’Estat

explota als autònoms amb taxes abusives que els dificulten arribar a final de mes.

Iguala al mite del contribuent amb el youtuber que s’expatria i, en certa manera,

amb l’audiència. Encara que uns siguin milionaris i els altres mileuristes. I als

mileuristes els fa creure que poden arribar a ser milionaris.

I el seu discurs, com hem vist a la mostra, no es limita únicament, als seus

respectius espais d’Internet. A partir de vídeos virals com aquests, accedeixen a

tribunes molt més influents, als mitjans convencionals, on interactuen amb el

discurs hegemònic. Allà, a més d’accedir a un nombre molt més elevat de

destinataris, poden reconduir o reencaixar el debat cap a temes que els són

favorables o que, anteriorment, eren de consens. El mateix Domínguez, al vídeo

analitzat, considera que la seva tasca va més enllà de donar una mera opinió i que

constitueix una mena d’activisme polític o, en els seus termes, de militància en la

“guerra cultural”:

“Yo he sido una persona que he dado mucho la guerra cultural en este

sentido, pero si tú ves un país, que lo que promueve es el odio hacia
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las rentas altas, su persecución, su criminalización, incluso la

ridiculización del emprendedor. ¿Por qué te vas a querer quedar?”

(Víctor Domínguez, RUBIUS SE VA a ANDORRA y SE LÍA

DESAHOGO, 2021)

L’objectiu final no és obrir un debat sobre el sistema fiscal espanyol i andorrà, sinó

instaurar unes preconcepcions i judicis que permetin que les rendes més altes

puguin créixer encara més tributant menys. Alhora, pretenen desarticular la petita

xarxa de protecció social que puguin tenir les persones més vulnerables, mentre

assenteixen amb el cap, i els seus pocs drets econòmics s’esfondren.
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7. Annexos

7.1. Transcripcions

ROMA GALLARDO-ANDORRA Y LOS YOUTUBERS

¡Ay, Andorra! ¿qué pasa con Andorra, cómo puede haber gente que se queje y que

llore y que Eh, porque esta persona se quiere ir de España? (foto el rubius) para

pagar menos impuestos. Para cobrar y ganar más dinero para tener unas mejores

condiciones. Y muchos de esos sean los mismos que aplauden la llegada de gente

como esta. (video migrants, crec)

¿No os choca un poco? Vamos a ver, hombre. ¿Qué tiene de malo que una persona

se vaya fuera a buscar unas mejores condiciones? ¿Acaso vosotros si necesitáis un

trabajo mejor para cobrar y ganar más pasta, no os vais a otro país a tributar

también allí, pagar vuestros impuestos allí y hacer vuestra vida allí? Si es una

persona que termina sus estudios y no tiene trabajo aquí porque no lo encuentra, no

se va a otro país a tener unas mejores condiciones, un trabajo con mejor sueldo que

se adecue más a sus deseos, sus inquietudes. Si eso está bien, lo otro también está

bien.

Pero si os molesta que el que gane más lo haga, entonces nos convertimos en unos

clasistas, unos clasistas de mierda. Para que después vayáis de modernos y de

progresistas.

(en to burleta) “Pues es que si se va cuando *inintel·ligible* , pues que no vuelva aquí

a gastar servicios de los nuestros.” ¿Pero tú crees que un tío que factura millones de

euros va a venir aquí gastar algo tuyo? :)

¿Pero tú crees que necesita algo tuyo? Una persona que va allí, paga sus

impuestos. Cuidado, no está haciendo nada ilegal, no deja de pagar impuestos, no

es una persona que no quiera pagar impuestos. Lo que no quiere es que le atraquen

la mitad de todo lo que gana, que es distinto. Porque allí seguirá pagando. Lo que

pasa que allí va a pagar un 10%. Aquí la mitad. No os dais cuenta que un país que
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cruje a impuestos a esta gente y que a la vez a los pequeñitos también les suben los

impuestos porque si me dijeras, es que cobramos mucho a los ricos para no cobrar

nada a los pobres. Pero tampoco porque es mentira. Al pequeño autónomo le

cobran más, le suben las cuotas, le suben los impuestos, sube todo para todo el

mundo.

Sin embargo, no generamos nada más que pufos que deudas. Mantener a cientos

de miles de políticos, chiringuitos de comisiones y de mansiones. A toda esa Peña

del Congreso les dais totalmente igual. ¿Pero vosotros qué creéis que es esto?

Y después sale otro youtuber a decir que gana mucha pasta y que está aquí y que le

gusta pagar la mitad. Y que incluso deberían de pagar más. Perdona, chaval, si tú

crees que hay que pagar más, págalo tú voluntariamente. Si tú crees, y además lo

dices si lo dices convencido, que hay que pagar más, vete tú al puto Ministerio y

llévate unos sobres de pasta de lo que te sobre y ponlos allí. Para ayudar al

Ministerio al que más te guste o unos comedores sociales, o haz algo con ellos y

crees que hay que pagar más, págalo tú, pero no quieras que jodan a los demás,

porque te están atracando, inocente. Y más cuando te están quitando la mitad de

todo lo que ganas para mantener a un Congreso y a un estado de mafioso, a un

estado de oligarcas. A un Estado que ni siquiera te deja decidir con una

representación. Que ni siquiera te deja votar a una representación, a un diputado

que ni siquiera te permite decidir realmente sobre lo que tú quieres y lo que no.

Llevamos décadas de mafiosos, después de la dictadura, entró un estado de

mafiosos al que seguimos manteniendo. Y por lo visto al menos hay gente que les

mola seguir manteniéndolo. Pues perdonad, pues mira, resulta que si la intención de

subir impuestos es, pues, recaudará más dinerito y tener más dinerito para ayudar a

la gente, lo que están consiguiendo y eso ya lo sabéis, no hace falta que lo diga yo.

Pero para que no se rían de otros, hay que decirlo igualmente. Lo que provocan con

eso es que se pire la gente que ha ganado dinero.

Y la gente que gana dinero lo que necesita el país es que se queden, que tributen

aquí, que dejen sus cuartos, que estén a gusto, que generen riqueza, que generen

trabajo, que genere, que generen dinero, que paguen aquí, que España recaude
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dinero y tenga dinero para sostener las cosas que realmente importan y para

sostener eso hace falta que la gente que gana mucho, por ejemplo, se quede aquí.

Si le cobras un 25% de IRPF a la gente que gana mucho dinero se va a quedar aquí

porque no va a sacrificar parte de su vida. No va a sacrificar la distancia con la

familia, con sus amigos para que para que no le roben este dinero se va a quedar

aquí, pero si le quitas la mitad, es lógico que alguien se llene hasta las cejas y diga,

pero ¿qué es esto? Pero. ¿Qué atracos este? Yo me largo de aquí 2, 3, 4 años

recaudó dinero allí donde no me lo van a robar, y pues ya me volveré cuando me dé

la gana.

Pero claro, el 90 y tanto por ciento de toda la gente que yo veía porque esta gente

se va a otro sitio, tener unas mejores condiciones, lógicamente, pues son gente que

no van a generar el dinero de esta otra. Y, claro, ser solidario con la cartera de los

demás es muy fácil. Pero tenéis que ser solidarios con lo vuestro, no con lo mío, a

mí déjame en paz, vete con lo tuyo, no con lo mío

Cualquiera de esas personas que estén generando y les dé por emprender, por

ejemplo, por abrirse una empresa y contratar una plantilla, tener empleados, generar

trabajo no lo va a hacer aquí. Lo va a hacer en Andorra o lo va a hacer en otro sitio.

Y eso se pierde España. Eso se está perdiendo. Es lógico, es normal, pero ojo, lo

mismo pasa con esta gente que con los pequeñitos, con el pequeño autónomo que

se abre un negocio aquí y a cuatro duros que gane, le van a quitar 1 y medio. Y lo

peor de todo es que el mes que no gane se lo van a quitar igual. Eso en Andorra no

pasa. Si no generas o si generas poquito te lo quedas tú y no te lo quitan. ¿Sabíais

eso?

Es normal que la gente se largue. Es lógico que la gente se largue porque estamos

en un país que te castiga cuando las cosas te van bien, te castigan cuando ganas

dinero y no te premian, no te cuida. Y a la gente que gana dinero hay que premiarla

y a la gente que no lo consigue hay que cuidarla. Y para que todo eso se sostenga,

hay que procurar que la gente no se vaya y para que no se vaya, hay que no atracar

a esa gente.

Entonces, el que esté muy de acuerdo con cobrar aún más de lo que se está

cobrando, que cojan sus cuartos y que vayan por ahí repartiendo en vez de Boquita,
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vete por ahí a ayudar, coge la pasta y ayuda por ahí tanto salir en videos diciendo

pues hay que pagar más. Pues yo pagaría más, pues vete a tu puta casa a pagar

más, paga más tú.

¿Ja, pero vosotros que pensáis? ¿No veis otros modelos de Estado? No, no no veis

noticias, datos de otros sitios... Vamos a ver a un pequeño autónomo que esté

currando y las cosas le vayan mal por lo que sea, no se le puede cobrar unos

impuestos a una persona que no está generando dinero y a una persona que genera

muy poquito. Hay que cobrarle muy poquito porque sino no puede vivir. Y a lo mejor

si le cobras demasiado no puede ni continuar con su labor, porque no puede

procurar ni la base económica que hace falta para mantener su cuota de autónomos

y poco más. Entonces esa gente hay que cuidarla porque esa gente es parte del

motor y de la base fundamental de cualquier país. Y a los grandes, que es muy fácil,

a los grandes, no espantarlos y tenerlos aquí posando los pastizales que van a pagar

igualmente.

Porque éxito un tío que facturó un millón de euros le cobras un 25%, le estás cobrando

€250000, que es una pastisima que es 1/4 parte de todo su dinero. Y eso es mucho dinero,

pero es una cantidad que aceptaría la mayoría de la gente que se. Va, pero claro, como

seguimos teniendo esa Manada, a esa Manada de chupópteros. Cientos de miles de puestos

políticos, con esos soldados todos y cada 1 de los que están dentro del Congreso diciendo yo

soy de derechas, yo soy de Izquierda. Manada de mentirosos, que os crujo en un cara a cara

a cualquiera de vosotros, a cualquier isima de vosotros que estáis invitados todos a mi canal

para darme visitas y seguir generando pasta.

A eso sí que también estamos encantados de mantener y de que, si gana y bueno,

haciendo lo que están haciendo. Pero este video no trataba de eso ya, ya me

desahogué, ya estaría. ¿EH? Para acoger billetitos y a donarlos por ahí, majete.
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WALL STREET WOLVERINE- RUBIUS SE VA a ANDORRA y SE LÍA DESAHOGO

Muy buenas, familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. La polémica

está servida y esta vez le ha tocado la polémica a Rubius, como cada vez que un

youtuber decide irse a Andorra.

Esto es, un día más en la oficina, un youtuber decide irse a Andorra y todo el sector

de la izquierda se lleva las manos a la cabeza. Llevarse las manos a la cabeza

cuando realmente deberían estar agradecidos con rubius por haber aguantado

semejante presión fiscal durante tantos años.

Porque realmente rubius se ha tirado ganando mucho dinero en España durante

mucho tiempo y se ha ido, en mi opinión, bastante tarde a Andorra. Pero al margen

de todo esto, estamos con la polémica de siempre, personas diciéndole a los demás

lo que deben hacer con su vida es muy curioso como en España no pasa

absolutamente nada, si tú te formas en una Universidad pública en ingeniería y

luego te vas a trabajar en Alemania porque hay mejores sueldos, eso no pasa

absolutamente nada.

Tienes las mismas motivaciones, motivaciones económicas, has utilizado servicios

públicos. Toda tu formación te la han dado los españoles con sus impuestos y tú te

vas a Alemania porque en Alemania hay mejores sueldos, precisamente porque hay

más libertad económica. Con eso no pasa absolutamente nada, eso sí. Si tú decides

irte a Andorra porque para tu trabajo tienes una mejor fiscalidad que te va a permitir

ahorrar más, eso está mal. Está bien utilizar recursos públicos y luego nutrir la

economía alemana y está mal visto que tú te lleves tu negocio a un entorno que te

permite optimizar mejor tu fiscalidad.

A mí esto me parece muy curioso, al igual que me parece muy curioso los

moralistas que van diciendo lo que harían ellos si ganaran ese dinero. Porque con el

culo ajeno todos somos putos, sí. O sea, es muy fácil rechazar las ofertas que le

hacen a otro. Es muy fácil donar el dinero de otro, eso sí, cuando es tuyo, las cosas

cambian, créedme que cambian mucho.

Decís lo que decís, porque sabéis que nunca vais a ingresar cuatro millones de

euros como te puede ingresar rubius al año. Sabéis que no lo vais a ingresar y para
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quedar de buenos y decentes decís que a vosotros no os importaría donar el 50%

de vuestros ingresos a un Estado ineficiente a un Estado que cada vez te quita más

dinero, que cada vez te da peores servicios públicos, que cada vez derrocha más

dinero, que cada vez endeuda más a sus ciudadanos, que además mantiene una

estafa, como es la de las pensiones públicas. Cada vez se paga más, cada vez se

recibe menos y encima tienes que estar agradecido de que te quiten la mitad del

sueldo para su despilfarro personal con la excusa emocional de la sanidad pública y

la educación pública.

Y la tontería de las carreteras sí, señores, en Andorra también hay sanidad pública,

también hay educación pública y todo esto con un máximo de un 10% de IRPF. O

sea, realmente ese argumento emocional de no que luego no vengan a España a

consumir los recursos públicos. Pues evidentemente que no.

¿Pero de verdad tú crees que lo van a necesitar? ¿Que un tío que ingresa cuatro

millones de euros al año va a necesitar eso? Y además que ya no solo eso, en

Andorra tiene sanidad pública. Con mucho menor coste y encima sin largas listas de

espera como en España, además, que el sistema sanitario de Andorra es 1 de los

mejores del mundo. Funciona con un copago el 75% del coste de las consultas está

financiado por la Seguridad Social. El otro 25 va a cargo o de un seguro privado o

del propio ciudadano en el caso de las cirugías, el 90% lo cubre la Seguridad Social,

el otro 10 a coste del ciudadano o con un seguro privado que te lo cubre y en el

caso de que sea una persona de bajos recursos, el Estado te lo cubre al cien por

cien.

El grandísimo problema de muchas personas en España es que creen que son los

únicos que tienen sanidad pública y educación pública, señores, viajen un poco y

dense cuenta de que hay muchos más sistemas sanitarios al margen del de España,

que para esta gente solo existen dos sistemas sanitarios, el de España y el de

Estados Unidos, no hay más. Señores, en el resto de países también tienen

sistemas sanitarios y en algunos con muchos menos impuestos. Lo que venimos

criticando mucho sobre España es que tenemos un Estado gigante y no hace falta

que se pague el 50% de tus ingresos para tener sanidad pública, educación pública

y la gilipollez de las carreteras.
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No hace falta. Todo eso se puede mantener con menos impuestos

Yo he sido una persona que he dado mucho la guerra cultural en este sentido, pero

si tú ves un país, que lo que promueve es el odio hacia las rentas altas, su

persecución, su criminalización, incluso la ridiculización del emprendedor. ¿Por qué

te vas a querer quedar?

O sea, en España el emprendedor está totalmente maltratado y expoliado al servicio

de los burócratas, burócratas que se dedican a generar redes clientelares,

chiringuitos, boquitas agradecidas, paguitas por aquí, paguitas por allá. Empresas

públicas totalmente ineficientes, administraciones públicas prescindibles. Con tu

dinero están nutriendo toda esa red clientelar que les mantiene en el poder.

Lo que pasa que te sacan la excusa de la sanidad, la excusa de la educación para

quedar bien. Se podría tener sanidad pública y educación pública con menos

impuestos, lo que pasa que evidentemente el político te va a decir que sin quitarte el

50% de tus ingresos anuales no tendrías sanidad pública. Mentira. Os tienen

engañados. ¿Además que hay algo muy curioso, a mí me viene un socialista y me

dice, me voy de España, me voy a tributar a Cuba o a Corea del Norte? Y yo

encantado, de verdad, encantado. Incluso me alegraría por él porque va a poder

disfrutar de las bondades del Socialismo, en serio, yo me alegraría.

Que él pueda disfrutar de una vida en un sistema, el cual comparte que disfrute del

paraíso cubano venezolano o de Corea del Norte. ¡Mejor! Uno menos tocando los

cojones y estaría encantado. Les montó hasta una fiesta para que se vayan. En

cambio, tú, el sucio capitalista decides irte a un país con menos impuestos, ya que

no te gustan los impuestos, apuestas por un sistema con un Estado con menos

gasto y con menos impuestos y tú eres el malo. Ósea, estás en España y te

desprecian. Te tratan como si fueras una rata. Y cuando dices que te vas, de

repente eres el malo, eres el malo, porque es que se va unos impuestos. Pero en

cambio, si pasara al revés, yo estaría encantado. Ahí se ve quién depende de quién.

Hay algo que le escuece muchísimo al socialista y que no es capaz de asumir. Y es

que te necesita y por eso le da tanta rabia cuando tú coges tu dinero y te lo llevas

fuera, eso es lo que más daño les hace. Es una relación como de un maltratador de
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estás en España y te desprecio, facha. Ridiculizó tu faceta emprendedora, te

desprecio, pero cuando decides irte no te vas y te criminalizan por irte.

Fijaos qué curioso es la misma, la misma actuación que tendría un maltratador con

su pareja, porque es lo que os digo a mí, un socialista me dice que se va, y yo

encantado de que se vaya, uno menos tocando los cojones, pero en cambio ellos

no quieren que un sucio capitalista fascista se vaya a su paraíso. Eso, capitalista,

paraíso fiscal. ¿Qué problema hay con eso de que cada persona pueda vivir el

proyecto de vida que él quiera?

Y a mí no me vengáis con chantajes de patriotismo y demás conmigo, eso no

funciona para mí, mi patria es ese lugar en el cual me cuidan y me tratan bien, y en

España no se trata bien a los emprendedores. El día que se trate bien a los

emprendedores y a los autónomos tendrán mi dinero.

Pero mientras tanto, me estás diciendo que por nacer en un país yo tengo la

obligación de qué me expolien por el hecho de haber nacido ahí, porque mientras

yo no consuma los recursos públicos que tú estás financiando, aquí no hay ningún

problema, no los voy a consumir. Ya tengo mi sanidad en Andorra y tengo todo

cubierto en Andorra no hay problema. No te preocupes que no los voy a consumir.

¿Cuál es el problema entonces? El problema es que, en el fondo, saben que te vas

a ir a Andorra y que te va a ir mejor. Ese es el problema. Esto es muy sencillo,

¿quieres que los youtubers se queden en tu país? Dales un sistema fiscal adecuado.

Os aseguro que tú a los youtubers les pones un tipo máximo del 30% y muchísimos

de los que están en Andorra se volverían a España.

Pero claro, es mucho mejor seguir con el discurso de no, hay que quitarles más

todavía, más más. Y ese odio interiorizado hacia el que más tiene, que acaba

provocando que la gente salga de aquí, porque al final lo que hay en España es un

odio, un odio generalizado hacia el emprendedor.

Cualquier persona que destaca un poco en el ámbito del emprendimiento es

criminalizada. Se le tiran piedras. ¿Cuántas veces se ha despreciado a los

youtubers? en España, desde la prensa, desde múltiples ámbitos y cuando se van o

qué malos son, nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer con tu vida. Y si un

país no te trata bien, tú eres libre de irte.
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¿Y si este nuevo país te va a permitir ahorrar más, invertir más, generar más, crecer

más, estás en tu derecho de irte como el que se va a Alemania a ganar más dinero

como el que se va a Reino Unido a ganar más dinero? La motivación es la misma,

además que si fuerais mínimamente inteligentes diríais, joder, se nos está yendo

esta gente.

¿Por qué no les ponemos un sistema fiscal a lo mejor específico para que no se

vayan y nos los quedamos aquí les tratamos mejor? ¿Por qué no generamos un

clima en España a nivel empresarial que sea atractivo a la inversión? Así podemos

tener mejores servicios públicos, no, ¡qué va! En España tenemos que promover el

odio hacia el empresario, el odio hacia las grandes empresas, el odio hacia el

emprendedor.

Disfruten el país que se les va a quedar en vez de generar un entorno atractivo como

ha hecho Irlanda. Y un montón de empresas han ido Irlanda. No, vosotros sois con

el discurso del odio. De qué malos son, son horribles. Y luego, cuando se vayan

lloraréis y creedme, este 2021 va a venir cargadito y os vais a cabrear.

Mucho porque se van a ir muchos. Porque Andorra es muy pequeño y aquí te

enteras de todo, además que fijaos qué curioso, si vienen inmigrantes que no

cotizan en España, sí que tienen derecho a una sanidad universal porque pobrecitos

eso sí, como decía, vamos, ni se te ocurra pasarte por un centro de salud que no te

va a hacer falta, porque Andorra, como bien os digo, tiene sanidad pública. Que el

español medio parece que no sabe que también hay sanidad pública en muchos

otros países y pagando menos impuestos.

El día que toméis la pastilla roja y os deis cuenta de que no es necesario pagar un

50% de IRPF para tener sanidad pública, y que realmente lo que os meten detrás es

un montón de chiringuitos y de gasto ineficiente, y un gasto gigante y sueldos

políticos que habría que bajar y comisiones inútiles y administraciones públicas

inútiles. El día que os deis cuenta de eso descubriréis un nuevo mundo.

Coño, ¡que se puede vivir ahorrando más porque el Estado me quita menos

teniendo sanidad pública, educación pública, coño, hay carreteras? Hay carreteras

macho.
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¿Y no, y no tengo que pagar un 50% de impuestos? Qué curioso. A lo mejor si

España tuviera un entorno fiscal más atractivo, un montón de personas del mundo

decidirían venir a España precisamente por ese entorno fiscal y acabarían

recaudando más a pesar de tener impuestos más bajos, porque quiere venir más

gente, quiere venir más empresas, se genera riqueza dentro del país y, en

proporción estas ingresando más.

Imagínate lo que podría ser España si tuviéramos un entorno fiscal más atractivo, si

fuéramos más como Estonia, si fuéramos más cómo Irlanda, la gente se mataría

literalmente por querer venir a España con el buen clima que hay. Cualquier

emprendedor europeo soñaría con vivir en España buen tiempo, playa, buen clima

fiscal. Sería perfecto. Pero no, España sigue continuando por la vía del socialismo,

por la vía del odio hacia el empresario, por la vía de cada vez más impuestos, un

Estado más grande.

Pues entonces disfruten lo votado. En vez de ser un país en el cual cualquier

persona querría llevar su empresa para crecer allí, España se está convirtiendo en

un país en el cual cualquier emprendedor quiere salir corriendo. Cualquier

emprendedor quiere salir corriendo de España porque es maltratado, es expoliado.

El día que se tenga un buen clima fiscal por los youtubers se quedarán, pero,

mientras tanto, se seguirán yendo. Y vosotros seguid con el orgullo de qué malos

son, se iran más. Seguid así, seguid con el odio, se iran más. Vuestro problema es

que vuestro orgullo y vuestro odio hacia el que más tiene. No os deja ver que es

mucho más inteligente el tener un clima fiscal más moderado y atraer inversión,

emprendedores, youtubers, lo que sea, porque hay gente que cree que solo en

Andorra vive en Youtubers.

En Andorra viene una cantidad de personas de sectores tan distintos que

alucinaríais. Youtubers es solo uno. Yo conozco gente del póker, gente de la

inversión, gente del marketing digital, aquí hay gente muy interesante. Además,

Andorra ya no solo es interesante a nivel económico, es muy interesante también a

nivel de networking. Yo entiendo que rubius diga que se viene aquí porque todos

sus amigos están aquí porque es verdad, y eso le facilita hacer contenido. Le facilita
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generar sinergias con otros youtubers. Es que a día de hoy, lo que ocurre en

Youtube, España está en Andorra, sí, y es triste, está en Andorra.

O sea, tú si eres una empresa tecnológica te vas a Silicón Valley, pero si eres un

youtuber español te vas a Andorra porque allí están todos y España en vez de ser

inteligente y decir pues les voy a dar un marco fiscal más atractivo a este tipo de

emprendedores, a este tipo de contribuyentes no vamos a quitarles cada vez más

igual.

Algunos se deberían plantear cambiar un poco el discurso porque imagínate las

ganas que se te quedan de volver a España cuando te vas y te despiden así, pues

no vuelves, hombre. Después de probar un IVA del 4,5 por ciento tipo. Máximo de

IRPF del 10%, vamos, o sea, quien quiere volver, teniendo sanidad pública,

educación pública.

El día que entendáis que el dinero hay que ganárselo, que si queréis tener

contribuyentes hay que seducir a estos contribuyentes y que el hecho de que una

persona nazca en España no te da derecho a decir tienes que quedarte aquí. No. Yo

hago con mi vida lo que me sale de los cojones, si yo quiero irme a las Bahamas,

me voy a las Bahamas o a las Seychelles. El mundo es muy grande, señores, el

mundo es muy grande, mi dinero lo tendrá el país que me trate mejor: competencia

pura y dura. Si quieres mi dinero, gánatelo es tan sencillo como eso, pero yo no

tengo ninguna esperanza, pero para nada, para nada de que cambien el discurso,

porque su odio y su orgullo les ciega totalmente.

O sea ellos prefieren seguir para adelante con la vía del expolio y así les va a ir. Dale

unos años a España a ver cómo queda España. Pero aquí en Andorra conozco unos

cuántos asesores de inversión extranjera, y están desbordados y es normal, es

normal que estén desbordados porque la gente está hasta los cojones y la gente

está dejando de creer en el Estado. Un Estado glotón, ineficiente y que lo único que

tiene para ofrecerte y para retenerte es la excusa de la sanidad y de la educación.

Ambas cosas se pueden mantener con menos impuestos.

Lo que pasa que claro, lo que no se quiere es que se recorte de lo que no les

interesa. Porque hay mucha gente viviendo del cuento y os tienen bien adoctrinados

con lo de la sanidad y con lo de la educación- Repito, podéis tener sanidad y

100



educación pública con menos impuestos, pasa que hay que meter la tijera en otras

cosas. Otras cosas que no se quieren quitar, evidentemente los políticos no quieren

tocar eso. Los burócratas viven muy bien y os mantienen con unos niveles de

impuestos altísimos con los cuales viven de puta madre, sus comisiones, sus

carguitos, amiguismos, funcionarios por allí, ineficiente funcionario por allí,

duplicidades, miles y miles de asesores para tareas que podrían hacerse entre 2.

Aquí a gastar coches oficiales si al final te pones a sumar, cada cosa te pones sumar

cada cosa, y en un despilfarro, un despilfarro y que luego, encima se están

endeudando. Sin pedirte permiso, o sea, yo no he votado que España se siga

endeudando como yo no he votado eso, yo me voy fuera, que paguen la deuda a

los que quieren aumentar el gasto público. Así tan sencillo como eso. Osea, te tiras

en este canal años y años advirtiendo de que el nivel de deuda pública sin asumible,

pero ellos quieren seguir gastando, siguen gastando, siguen gastando, siguen

gastando. Siguen gastando, claro, no bajan impuestos. ¿Y tú cómo te ves en un

país que no comulgan y con tu ideología ni con lo que tú quieres? ¿Más gasto

público, más impuestos? Te vas y encima eres el malo. Eres el malo por querer vivir

en un país distinto, con otro sistema fiscal, con otro tipo de gestión. Eres malo

porque porque solo te quieren por tu dinero. Solo te quieren para eso, pero a la vez

te estigmatizaran. Te tratarán como la mayor escoria, como mucha gente va a hacer

en este video, probablemente.

Porque yo aquí soy malísimo, o sea, yo aquí soy el diablo, ¿sabes? O sea, y ese es

el problema, que yo no soy el demagogo que os viene a decir “no es que hay que

pagar en impuestos en España, porque la sanidad, y si tu padre tiene cáncer que le

va a curar” Si tu padre tiene cáncer, se pueden tener impuestos más bajos y

sanidad pública también. Yo lo que estoy pidiendo es que se recorte gasto

ineficiente, y hay mucho gasto ineficiente y se pueden tener menos impuestos, pero

me vendrán con el discurso emocional, pero es que y si tienes un cáncer, no sé qué.

Puedes tener sanidad pública con menos impuestos. Eso es lo que no entendéis.

Os están vendiendo la sanidad pública por encima de su coste, se puede mantener

con menos impuestos, lo que pasa que hay que quitar muchos chiringuitos y

muchas administraciones ineficientes.
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Hay que quitar mucho gasto público, hay que privatizar muchas cuestiones que

ocurre que la gran mayoría no quiere eso. Entonces, si España no quiere eso, tú

estás en tu derecho de salir fuera y de irte a otro país que sí te lo dé, porque tienes

que verte obligado a vivir en un sistema que tú no compartes por el hecho de haber

nacido allí.

El mundo es tuyo, vete a donde salga de los cojones. El mundo es muy grande y

muchos países puedes decidir vivir donde quieras. Que no te digan nadie lo que

tienes que hacer ni con tu dinero ni con tu vida, porque mi ideología es la ideología

de la libertad.

Haz lo que quieras con tu vida, yo no voy a meter la mano en tu bolsillo, no te voy a

accionar, no te voy a obligar a quedarte aquí para chuparte la sangre, haz lo que

quieras si te quieres ir a Cuba, perfecto otro comunista menos, qué maravilla, me

alegro. Pásatelo bien en Cuba disfruta de Cuba, cuánto me alegro. Pero en cambio

tú te vas a Andorra a un Estado más pequeño, con un gasto público más pequeño,

más responsable con las cuentas, con una presión fiscal más baja y eres malo por

que porque te quieren chupar la sangre, es así, te ven como una vaca a la cual

sacarle la leche.

¿Te ven así? Pero Por otra parte, te estigmatizan, te tratan mal, te ridiculizan si

debería estar encantado de que nos vayamos. Muchos debería estar encantados.

Los malvados empresarios capitalistas. Pero en el fondo sabéis que necesitáis a

esos malvados empresarios capitalistas porque vuestra ideología se basa

precisamente en robarle a todos estos. Porque el socialismo fracasa cuando se

acaba el dinero de los demás.

Esa es vuestra ideología, vuestra ideología necesita de la coacción, necesita de

quitarle a los demás. Mi ideología, no necesita eso. Me ideología se basa en la

voluntariedad, y yo respeto el proyecto de vida de los demás, vosotros tenéis el

problema que solo nos veis como un cajero automático al cual sacarle dinero y

putearle y os gusta que estemos puteados y os jode. Cuando decimos nos vamos

fuera, se acabó. ¿Quieres mi dinero? Gánatelo. Hay muchos países en el mundo, si

quieres mi dinero, gana.
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No hay muchísimos países en el mundo que estarían encantados de tener mi dinero

y que me van a tratar bien, y mi patria es el lugar en el cual me tratan bien. No hay

lugar en el que nazco, mi patria es donde me cuidan, donde yo me siento acogido,

donde me apoyan, donde me ayudan a crecer, no donde me estigmatizan, donde

me persiguen y donde cada vez me quitan más encima me criminalizan.

El día que España cambie ese chip, el país irá mejor, pero mientras sigáis con la

ideología del odio, esto no va a ningún lado. Acabaréis consiguiendo es que

cualquier persona que tenga un proyecto de emprendimiento se vaya fuera, esté

deseando salir fuera.Pues vais a ser autónomos y he vivido en mis propias carnes lo

que es ser autónomo, es más, yo dejé de votar al PSOE cuando empecé a ser

autónomo. Es la mejor forma de dejar de ser socialista.

¿Este autónomo empieza a llevar tú empresa empieza a pagar impuestos? Ya verás

que rápido se quiten las tonterías del socialismo, además que también me gustaría

hacer una aclaración, cuando tú te vas a Andorra, tú no estás evadiendo impuestos

y no te estás yendo.

¿Paraíso fiscal dígame, dónde está Andorra? ¿En la lista de paraísos fiscales

cójanme la lista de presos fiscales y decidme dónde está Andorra? Andorra no es

un paraíso fiscal desde hace muchísimos años. Andorra es un país con impuestos

más bajos. Evidentemente, al ser un país pequeño tiene que tener una fiscalidad

más baja, para atraer empresas, para atraer inversión es normal, es totalmente

normal y los que vienen hablando de evadir impuestos. Señores, para venir a

Andorra tienes una cantidad de controles, y lo primero que tienes que hacer antes

de venir a Andorra es hacer un modelo en el cual informas a Hacienda que te vas a

Andorra, además que lo he buscado específicamente, tienes que hacer el modelo

030, por el cual tú informas a España que trasladas tu domicilio.

Es como “Hola, vivo en España y me voy a vivir a Andorra, toma tu papel, estás

enterado”. Desde Andorra me van a pedir el justificante de que estoy al corriente

con los pagos en Hacienda, que no tengo antecedentes penales o evasores fiscales,

que lo primero que hacen es decir, la Hacienda que se van a otro país o la que me

voy, además que tienes que presentar tus antecedentes penales.
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Y mostrar que estás al corriente de tus pagos con Hacienda porque Andorra ya

tiene un acuerdo con España desde hace muchos años, de traspaso de

información, es decir, tú no te vas a un paraíso fiscal porque Andorra ya no es un

país opaco. Un país es un paraíso fiscal si se niega a intercambiar información,

Andorra es un país transparente en ese sentido. He tenido reuniones con gente de

bancos de aquí en Andorra y ahora mismo están cogidos de los huevos.

Precisamente porque después del escándalo de VW. PA.

Desde la comunidad internacional les tienen cogidos de los huevos a los bancos.

Entonces los bancos tienen un proceso de compliance súper complejo y súper

tedioso, te piden un montón de pruebas del origen lícito de tu dinero, porque

después del caso de BP a tienen a Estados Unidos y a muchos países agarrándoles

de los huevos y ante la primera irregularidad les cierran el Banco.

O sea, el que crea que Andorra sigue siendo lo que fue en su momento, con todo el

escándalo del BP a país, opaco los Pujol y demás no tienen nada que ver. No tenéis

ni idea, sois unos completos ignorantes, no sabéis el contexto que tiene el país

ahora mismo. Ahora mismo te van a pedir muchos más papeles a nivel de

compliance en Andorra que en España, precisamente porque desde España y

desde la comunidad internacional se le pidió a Andorra estas garantías de que no

había un blanqueo de capitales, si Andorra ya no es un paraíso fiscal es porque da

estas garantías. Es decir, toda inversión extranjera que llega a Andorra tiene un

control y además que ya no es solo eso, sino que también tienes que ir a la

embajada española a decir estoy en Andorra, mirad.

¿Tienes un puto sello en el pasaporte que pone que estás en Andorra y te están

llamando evasor de impuestos? Sí, pasado más procesos de compliance para irme

a Andorra que jamás en España. Y como bien os digo, el proceso de compliance en

los bancos de Andorra es muchísimo más tedioso que en España.

En España no piden nada, o sea, yo he abierto una cuenta de Banco en España en 5

minutos. Práctica, Men.

En Andorra a mí me costó casi un mes abrir una cuenta de Banco de empresa

porque porque, como bien os digo después del escándalo de BP a todo cambio en

el sistema bancario Andorrano te piden muchas cosas, porque porque tienes a
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Gobiernos como el de España o el de Francia, que piden unas ciertas garantías para

que Andorra no esté dentro de la lista de paraísos fiscales.

Así que los tontos de los paraísos fiscales que me digan en qué lista de paraísos

fiscales están dos porque no está. Como bien os digo, es un país que por su

contexto tiene que tener bajos impuestos, porque si no, cómo van a traer inversión.

Eso sí, es un país pequeño, como puede ser Lichtenstein, pero bueno, que me

caliento desde aquí. Rubius, todo mi apoyo, bienvenido. Y aquí tienes una

comunidad que, al margen de todos los socialistas enfurecidos, te va a dar todo tu

apoyo y todo el cariño. Viva la libertad, carajo.
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