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Resum 
 

En l’actual context de crisi, és de gran rellevància la influència dels discursos polítics cap a la 
ciutadania. En aquest estudi es volen conèixer els repertoris interpretatius relacionats amb el 
racisme que utilitza Vox i contrastar-los amb els d’un partit totalment oposat, la CUP. 

Es parteix de la informació que ofereixen en els seus comptes oficials de Twitter per a  realitzar 
una comparativa qualitativa. S’analitzen les característiques detallades del tipus de pràctica 
social, que podria ser discriminatòria, a partir de l’anàlisi del discurs (AD), i també s’obté un 
coneixement més profund d’aquest a partir de la teoria de l’emmarcament. 

Amb aquest estudi es podrà posicionar a Vox en el marc racista i com a seguidor de la 
colonització, i com la CUP, tot i voler entrar en un marc idíl·lic que representa minories i 
injustícies socials, igual que Vox, amaga els seus propis interessos polítics. 

*Paraules clau: Discurs polític, racisme, anàlisi del discurs, colonització, teoria de l’emmarcament. 

 

Abstract 

In the actual crisis-based context, citizen-targeted political speeches are of tremendous 
influence and its relevance needs to be highlighted. In this study the audience will be able to 
identify the repertoire of interpretative tools related to racism, used by Vox, and contrast against 
the ones used by a totally opposed party, CUP. 

The study starts with Twitter information displayed in their official accounts in order to do a 
qualitative comparison. Key aspects on the social practices will be analysed based on a 
discourse analysis, and a more profound understanding will be reached using the framing 
theory. 

This study will conclude with Vox party positioning towards the racist frame and perpetrators 
of colonization mentality. Parallelly, CUP party will be found in a position that, even with an 
ideal political frame representing minorities and social injustice, has hidden political interests, 
similarly as the Vox party has. 

*Keywords: Political discourse, racism, discourse analysis, colonization, framing theory. 
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Introducció 

 

El 16 de novembre de 2019, la Xarxa Europea contra el Racisme (ENAR) va alertar que 
l’ascens de Vox en les eleccions espanyoles del 10-N podia provocar “un augment dels crims 
d’odi” contra les minories. Així ho indica Juliana WAHLGREN, que defensa que hi ha un 
“vincle entre el discurs de l’odi i els crims d’odi” i avisa que a Europa cada cop hi ha més 
racisme. “Els polítics estan normalitzant amb la seva posició de poder el racisme i la 
discriminació”, i també estan “empoderant” aquestes posicions davant la societat (ElNacional, 
2019). Aquesta informació és rellevant, ja que els sectors polítics i intel·lectuals representatius 
de la nova dreta han mantingut com a una de les seves senyes d’identitat, els discursos contraris 
a la immigració, que presenten com una amenaça per al benestar social i la identitat cultural de 
la Nació (Ruiz, 2009).  

A les últimes eleccions autonòmiques del 14F del 2021 a Catalunya, Vox va entrar al Parlament 
amb 11 escons, passant per davant d’altres partits de la dreta consolidats i assentats a la Cambra 
des de feia, al menys dues legislatures, com ho són el PP i C’s, i deixant també per darrera a la 
CUP, que obtenia un total de 8 escons (324cat, 2021). Com a conseqüència d’aquests resultats, 
es van organitzar mobilitzacions i concentracions arreu de Catalunya per manifestar-se en 
desacord al succeït (Cercós, 2021) i exigint a la nova classe política que configurarà el 
Parlament, un cordó sanitari a Vox, catalogada per alguns dels grups de la cambra (ERC, Junts, 
CUP, comuns i PSC), com a ‘extrema dreta’. Paral·lelament, de l’ONU insisteix amb que el 
col·lectiu dels refugiats segueix sent invisible a la nostra societat i no apareix un dels temes 
prioritaris a tractar entre els partits o en el si dels governs. La situació d’aquestes persones i el 
seu benestar segueix sent un tema d’interès secundari, tenint en compte la incertesa respecte la 
seva situació legal, el baix nivell adquisitiu, els problemes d’aïllament social i d’integració 
cultural, entre d’altres, sense oblidar l’il·limitat nombre de barreres i dificultats que tenen per 
poder refer les seves vides després d’experiències traumàtiques, desastres i violència (León y 
Jiménez, 2013).  

Amb tot això i l’impacte que ha tingut el moviment Black Lives Matter, resulta de gran interès 
traslladar el racisme en el context polític d’aquí, Espanya i Catalunya, i saber de quina manera 
s’enfoca des de les classes polítiques dirigents i els partits polítics aquesta mirada de la 
discriminació (Maxson, 2020).  

 

Marc teòric 
 

La  relació colonial té a veure amb la dominació estructural, econòmica: “els pobres”, racial: 

“els que no són blancs”, cultural “els endarrerits” i categories geogràfiques. Per tant, el procés 

de colonitzar és producte del racisme i, així com la lògica del sexisme condueix a la violació, 

el racisme condueix a la violència i l’explotació (Spence, 2015). Segons van Dijk (2010), encara 

que el discurs pot semblar només paraules, juga un paper vital en la reproducció del racisme 

contemporani.  
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COLONIALISME 
 

La definició del “tercer món” surt del colonialisme, es refereix a allò històric i a les víctimes 

d’aquest procés: els colonitzats i les estructures econòmiques i polítiques les quals han estat 

modelades i deformades dins del procés colonial. Hi ha una relació entre el colonialisme, el 

racisme i el cos. S’assumeix que la principal estratègia de dominació amb la que compta el 

colonialisme és mitjançant la racialització dels cossos. Es reconeix l’existència d’una 

diferenciació jeràrquica entre colonitzadors i colonitzats que es justifica amb pràctiques i 

discursos centrats principalment en el detriment de la cultura colonitzada (Spence, 2015).  

 
A Espanya se celebra el “dia de la Hispanitat”, que reflecteix el colonialisme que ens parla d’un 
règim polític, social, cultural i econòmic. En la seva forma històrica, assumeix, afirma i 
produeix un tipus específic de subjecte. Aquest no té els seus propis codis sociohistòirics i no 
només s’inculca una suposada superioritat de la civilització blanca-europea, sinó que també es 
justifica la colonització i s’estableixen diversos criteris d’alterització i conceptes d’interpretació 
del món. Aquesta produeix un discurs d’una suposada supremacia blanca i el genocidi negre i 
indígena, així com la prolongació, manteniment i enfortiment del sentit d’inferioritat dels 
cossos racialitzats (Guzmán, 2018).  

 
 RACISME 
 

Segons Guzmán (2018), els factors que influeixen en les relacions entre els processos socials 
d’alterització / deshumanització / exclusió / marginació de grups humans i els discursos, 
apareixen submergits dins d'una matriu complexa de relacions culturals profundament influïdes 
per forces històriques, socioeconòmiques, polítiques i ideològiques que, en moltes ocasions, no 
resulten discernibles a simple vista per als participants en aquests processos. Segons van Dijk 
(2010), les elits simbòliques, és a dir, aquelles que tenen la paraula a la societat, així com 
institucions i organitzacions, són un exemple dels grups implicats en abusos de poder o 
dominació. El sistema del racisme està compost per un subsistema social, que seria la pràctica 
discriminatòria influent, i un de cognitiu, com els prejudicis i les ideologies. Seguint amb el 
plantejament de Guzmán (2018), la marca corporal es relaciona amb el color de la pell i amb el 
prejudici que es fa contínuament a tot el que no és blanc: La cultura, el llenguatge, l’intel·lecte 
i la qualitat professional de la persona treballadora, posant-la a prova en la seva qualitat mateixa 
d’ésser humà, on hi ha el risc de no aprovar i, així, poder justificar l’odi i la por irracional que 
subjecta la subordinació racial en el sentit comú. La racialització és la desproporció i el 
desequilibri entre grups de cara a l’accés de béns, recursos, serveis i dret al mateix tracte o el 
lloc que s’ocupa de manera arbitrària a jerarquies. Aquest concepte porta a identificar 
exclusions històriques i lògiques institucionals presents i fa visibles models d’injustícia social 
(García, 2012). 
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DISCURS 
 

El discurs és, al mateix temps, text i forma d’interpretació social, expressa prejudicis subjacents 
i ideologies racistes i juga un rol fonamental en la producció de les relacions intergrupals en la 
societat, la política i la cultura. Amb aquest estudi es volen conèixer els marcs interpretatius 
d’aquests partits en relació amb el racisme i el colonialisme. Les elits polítiques, burocràtiques, 
corporatives, mediàtiques, educatives, controlen les decisions més crucials de la vida 
quotidiana de les minories i els immigrants: entrada, residència, habitatge, educació, benestar, 
salut, coneixement, informació i cultura (van Dijk , 2010). 

Als anys 80 sorgeix el “postmarxisme” que posa el llenguatge al centre dels arguments teòrics 
i conceptuals, postulant que el discurs és una dimensió crucial per establir vincles i relacions 
socials i que, al mateix temps, es reprodueixen prejudicis, estereotips i representacions negatives 
(Santander, 2011). Per tant, aquest és performatiu, és a dir, descriu i pot canviar la realitat, 
constitueix un marc interpretatiu de la realitat social i impacta sobre aquesta, induint a actuar, 
que també pensar, d’una determinada manera (Morales, 2014).  

En l’època contemporània, la Teoria de l’enquadrament o emmarcament (framing) ha estat 
aplicada en diversos camps d’investigació, analitzant: notícies, psicologia, comunicació, discurs 
polític, moviments socials, la lingüística i la lingüística cognitiva, entre d’altres, com a eina 
analítica per a comprendre i interpretar els processos socials, polítics i culturals (Chihu 
Amparán, 2012).  La intencionalitat analítica del text és conformar una discussió sobre el 
discurs polític a partir d’establir una sèrie d’eines de codificació que busquen conformar frames 
o marcs per a la seva comprensió (Carballo Chaves, 2012). Segons la aquesta teoria, en política, 
els nostres marcs conformen les nostres polítiques socials i les institucions que creem per portar 
a terme aquestes. El canvi de marc és un canvi social. Per a Lakoff, coneixem els marcs a través 
de les paraules perquè aquestes tenen connexió amb les estructures mentals (Chihu Amparán, 
2012). 

 
Objectiu General: Identificar els marcs interpretatius en els quals  “Vox” i “CUP” se situen 
respecte al racisme i el colonialisme. 

 
Objectius específics: 

 
- Identificar el marc interpretatiu d’aquests dos partits en referència a l’acollida dels 

refugiats i l’arribada d’immigrants. 
- Entendre en quin marc interpretatiu se situen aquests partits en referència al 12 

d’octubre. 
- Conèixer el marc interpretatiu d’ambdós partits en referència al moviment Black Lives 

Matter. 
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Metodologia 
 

La xarxa social Twitter és una eina de comunicació que és utilitzada, entre d’altres, per partits 
polítics per mantenir una relació directa amb la ciutadania i persuadir o mantenir els seguidors. 
D’aquesta manera, la xarxa social ofereix un valuós material empíric per a poder estudiar el 
discurs polític. 

 
PARTICIPANTS 
 

Els partits seleccionats per a portar a terme l’estudi han estat “Vox” (Qué es VOX, s.d.) i “CUP” 
(Què és la CUP? | Candidatura d’Unitat Popular, s.d.). Aquests partits polítics són  
ideologicament oposats, considerant-se Vox d’extrema dreta i unionista i CUP d’extrema 
esquerra i independentista. Ambdós molt actius a Twitter, amb els comptes oficials “@vox_es” 
i  “@cupnacional”.  

 
Cal destacar que “@vox_es” és un compte enfocat en el panorama polític Estatal, i en el 
moment en que es du a terme l’estudi no disposa d’un compte dirigit a la comunitat autònoma 
de Catalunya, passa el contrari amb “@Cup”, que està enfocat en l’àmbit autonòmic català. 
“@vox_es” amb 422m seguidors i “@cupnacional” amb 302,4m, tot i tractar-se de diferents 
nivells d’influència, tot i que té major impacte a les piulades, això podria significar que hi ha 
usuaris que no segueixen el compte però sí reaccionen a les seves publicacions. Així i tot, 
“@vox_es” disposa d’una major quantitat de piulades, és per això, que s’ha considerat a l’hora 
d’establir el criteri per a  filtrar les piulades i, d’aquesta manera, seleccionar de forma equitativa 
la informació d’interès. 

 
SELECCIÓ DEL MATERIAL EMPÍRIC 
 

La cerca del material empíric s’ha realitzat entre l'octubre del 2020 i el novembre de 2020. 
A partir de l’eina “cerca avançada” que disposa Twitter, s’ha dut a terme la selecció de la 
informació. Aquesta eina facilita la cerca dels resultats per arribar a la informació d’interès 
d’una manera més àgil. Per tal de limitar els resultats (piulades) i poder fer l’estudi s’ha utilitzat 
un criteri, en funció de la quantitat de piulades que hi havia en el tema en qüestió, es filtrava 
amb un mínim de retuits a través de la cerca avançada. És a dir, a més piulades, més exigencia 
de retuits per a poder delimitar els resultats i recollir els que més impacte han pogut tenir per 
als ciutadans, en aquest cas, usuaris. La finalitat d’utilitzar aquest criteri era reduir al voltant de 
10 piulades per temàtica, considerant-se una quantitat raonable per a l’anàlisi qualitatiu de la 
informació. En el compte “@cupnacional” s’ha anat ajustant la quantitat dels resultats establint 
de deu en deu el mínim de retuits fins a arribar als 10 piulades. En el compte “@vox_es” de 
cent en cent fins arribar al mateix objectiu. Es parla “d’unes 10 piulades” ja que al fer el filtre 
amb números rodons és molt complicat aconseguir-ne 10 de manera exacta. A continuació es 
mostra el criteri emprat per a seleccionar les piulades de cada un dels temes: 
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Vox 
Piulades Mínim de Retuits 

Hispanidad 9 500 

12 Octubre 7 500 

Refugiados 8 300 

Inmigrantes 6 2000 

Racismo 7 * 

Agresiones Racistas 1 * 

Black Lives Matter 2 * 

Colón 7 1500 

 

 CUP Piulades Mínim de Retuits 

Hispanitat 2 * 

12 Octubre 14 20 

Refugiades 7 30 

Immigrades 7 * 

Racisme 9 200 

Agressions Racistes 6 * 

Black Lives Matter 2 * 
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Colom 3 * 

  
*Total de piulades a la cerca avançada en referència al tema d’interès.  
 

La cerca de piulades s’ha fet amb les mateixes paraules en ambdós comptes per tal de no 
esbiaixar la informació i analitzar els diferents resultats sota la mateixa cerca.  Les paraules 
utilitzades són: Hispanitat/Hispanidad, 12 Octubre, Refugiades/Refugiados, 
Immigrades/inmigrantes, Racisme/Racismo, Agressió racista/Agresiones racistas, Black Lives 
Matter, Colom/Colon. En català i, quan és possible, en femení per al compte de la CUP, ja que 
es considera independentista Català i feminista, i en castellà per al de Vox pel motiu que s’ha 
esmentat anteriorment. És important distingir la cerca “12 Octubre” i “Hispanitat/Hispanidad” 
ja que el terme “Hispanitat” pot ser rebutjat o bé percebut com un símbol victoriós (Rodríguez, 
2004). S’ha triat Black Lives Matter com a part de la cerca per tal de conèixer la visió que tenen 
els partits en qüestió sobre un moviment que es podria traslladar a Espanya i a Catalunya, 
aprofitant un moment d’onada a nivell internacional d’aquest col·lectiu (Mas, 2020). 

 
ANÀLISI  
 

Amb les piulades seleccionades anteriorment, es va fer un “anàlisi del discurs” (AD), 
concretament, l’anàlisi del discurs lingüístic (ADL) (Santander, 2011), per tal de veure, a trets 
generals, quina relació hi havia entre aquestes i, així, entendre la visió que té cada partit en els 
temes d’interès. També, poder escollir la piulada més rellevant o representativa de cada tema 
d’interès, per a poder analitzar, a l’apartat de resultats, el marc interpretatiu d’ambdós partits, 
considerant un únic tema “Hispanitat/Hispanidad” i “12 octubre”. Segons Teun A. Van Dijk 
(1993), els discursos poden tenir diferents estructures, igual que també es poden analitzar de 
diferents maneres. En aquest estudi s’analitzen piulades i, per això, s’ha considerat rellevant 
tenir en compte: 

- La sintaxi 
- El lèxic 
- El seu significat local (d’una oració) i global (de temes generals) 
- Dispositius retòrics 
- Esquemes 

 

L’anàlisi del marc interpretatiu es va realitzar a partir de la Teoria de l’enquadrament (framing). 
Vreese (2003) considera que el procés d’enmarcament està relacionat amb dues operacions 
bàsiques: seleccionar i emfatitzar, és a dir, tenir en compte la saliència de paraules i expressions, 
per conferir un punt de vista, una perspectiva o un angle determinat a una informació. Segons 
Igartua, Muñiz i Otero (2006), enmarcar informació noticiosa, en aquest cas una piulada, 
implica: 
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- Enfocar un tema d’una certa manera o perspectiva 
- Fixar una agenda d’atributs 
- Escollir (seleccionar) certes paraules clau per a confeccionar un discurs 
- Manipular la saliencia de certs elements o trets 
- Elaborar una “idea organitzadora central”  

 
Es van tenir en compte el relacionat amb l’objecte d’estudi d’aquesta investigació, les 
congruències, les discrepàncies, els atributs, les repeticions d’idees o paraules en el conjunt de 
piulades. 

 
CONSIDERACIONS ÈTIQUES 

 
A partir de les referències i citacions, es reconeixen els treballs aliens que s’han utilitzat per a 
l’elaboració d’aquest treball i, així, evitar el plagi. 
 
La informació empírica extreta de Twitter es considera pública, on els usuaris han acceptat 
anteriorment la privacitat. De totes maneres, tal com diu l’article 38 del Codi Deontològic, no 
es compartiran noms d’usuaris ni de persones no públiques en cap cas. 
 
El recull de la informació es realitza amb uns criteris estructurats i justificats que permeten la 
selecció de piulades de manera equitativa, sense conveniència ni intenció de justificar un 
pensament subjectiu sobre els partits estudiats i, d’aquesta manera, evitar biaixos ideològics.  
 
Les afirmacions de l’anàlisi estan fonamentades i són objectives, evitant així les omissions 
intencionades i el frau, exageracions i enganys.  
 
En aquest estudi no hi ha un interès ideològic, no es busca idealitzar un partit sobre l’altre sinó 
entendre les posicions i interessos d’aquests per a poder-los emmarcar de forma objectiva, amb 
una visió crítica per ambdós partits. 
 
El llenguatge utilitzat per a l’anàlisi de les piulades, els resultats i les conclusions és respectuós, 
evitant possibles discriminacions que puguin ferir sensibilitats a persones amb ideologies 
semblants a un dels dos partits estudiats. 
 
Resultats i Discussió 
 
Per tal de poder entendre en quin marc se situen ambdós partits polítics en els temes d’interès 
que s’han avaluat en aquest treball, s’han dividit els resultats en base als objectius específics i, 
així, poder realitzar una comparativa més precisa de cada partit. L’objectiu general sorgirà 
d’aquesta informació i es conclourà en el pròxim apartat. Les piulades seleccionades s’han 
classificat segons els objectius específics, és a dir, els temes d’interès relacionats amb el 
colonialisme (Hispanitat), amb el racisme (acollida de refugiats i arribada d’immigrants) i amb 
el Black Lives Matter. D’aquesta manera, els resultats es presenten per partit polític, en tres 
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apartats. S’han mantingut piulades amb imatges quan contenen informació lingüística, ja que 
era essencial per a comprendre el context. 

 
MARC INTERPRETATIU DE VOX - IMMIGRANTS I REFUGIATS 
 

La situación es insostenible. Las agresiones y los robos de los menas del PSOE y de 
Podemos no cesan. 
 
¿Cuánto tardará el marqués de Galapagar, desde su mansión protegida por muros y 
policías, en llamar racista a este vecino de Casa de Campo? 
 
¡Fuera menas de nuestros barrios! 

 

Es destaquen les paraules clau “agresiones”, “robos” i “racista” de la piulada. En aquest cas, 
es parla de les agressions i robatoris que hi ha a certs barris de Madrid i es remarca i s’assenyala, 
donant una perspectiva negativa i de delinqüència, els menors immigrants, mentre que es titlla 
de víctimes els veïns d’aquest barri. Responsabilitzen del succeït als partits que actualment 
governen Espanya, i , amb l’atribut “marqués de Galapagar” es refereixen al vicepresident, 
Pablo Iglesias, i  a la seva dona, Irene Montero, com a persones amb un alt nivell adquisitiu i 
que, per tant, estan protegides de tot tipus de delinqüència per part del sistema. És per això, que 
la idea organitzadora central és l’expulsió d’aquest col·lectiu, no perquè Vox sigui racista, 
sinó perquè aquest col·lectiu és vist com un grup delinqüencial. Amb el plantejament de van 
Dijk (2010), Vox és considerat una elit simbòlica, és a dir, que té veu a la societat, per tant, a 
través del seu discurs s’hi pot trobar abús de poder o dominació i, en aquesta piulada, s’observa 
una pràctica discriminatòria que el posiciona en un marc racista.  

 

De nuevo el pánico, la sangre y la muerte sacuden Europa al grito de “¡Alá es grande!”, 
esta vez en Lieja. 
 
Urge tomar medidas para erradicar el islamismo radical: 
 

- Cierre de mezquitas salafistats 
- Expulsión de imanes fundamentalista 
- Stop falsos refugiados 

 
#VOXÚTIL 

 
Es dóna saliència a la piulada amb els trets “pánico, sangre y muerte” i s’utilitza la paraula 
clau “urge” per a definir la situació com a urgent i prioritària.  Vox dóna una perspectiva de 
perill i amenaça cap a les persones refugiades, les relaciona amb el terrorisme que s’ha viscut 
a Lieja. Amb l’atribut “falsos refugiados” es posa en dubte la situació d’aquestes persones, 
tenint en compte les barreres i dificultats que tenen per a poder refer les seves vides després 
d’experiències traumàtiques, desastres i violència (León y Jiménez, 2013). Amb la relació entre 
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l’atribut “radical” i la petició del tancament de meques, es radicalitza la seva cultura i les seves 
creences, a través de la generalització, ja que, a simple vista, no es pot diferenciar una persona 
amb creences radicals d’una que no en té. Tal com diria Guzman (2016), aquestes persones 
tenen uns codis sociohistòirics propis, i es vol imposar la suposada a través de l’alterització a 
tot el que quedi situat fora de la civilització blanca-europea. Per tant, la idea organitzadora 
central d’aquest marc interpretatiu és posar en dubte, negativitzar i rebutjar totes aquelles 
persones migrades, posicionant-se com un partit útil per a solucionar temes com aquests.  

 
 

Más de 1.100 inmigrantes ilegales han llegado este sábado a Canarias, la cifra más alta 
en una sola jornada desde 2006. 
 
Ni mascarilla ni toque de queda ni confinamiento. 
Acaban en hoteles con todos los gastos pagados. 
 
¡Paremos la invasión! 

Aquest partit dóna saliència a la quantitat de persones refugiades que han arribat un dissabte a 
les Illes Canàries. Amb l’atribut “il·legal” , tal com diria Gúzman (2018), es posa a prova a 
aquestes persones en la seva qualitat mateixa d’ésser humà, on hi ha el risc de no aprovar i, 
així, poder justificar l’odi i la por irracional que subjecta la subordinació racial en el sentit 
comú. El racisme condueix a la violència (Spence, 2015) que es veu reflectida amb una 
perspectiva d'incompliment de les mesures de seguretat quan persones sense recursos ni 
habitatge no compleixen amb el toc de queda o no porten mascareta. Si aquestes persones no 
respecten les normes i la llei, ja hi ha una justificació per a poder mantenir l’odi cap a elles. La 
situació de les persones refugiades i el seu benestar segueix sent un tema d’interès secundari, 
tenint en compte la incertesa respecte la seva situació legal, el baix nivell adquisitiu, els 
problemes d’aïllament social i d’integració cultural, entre d’altres (León y Jiménez, 2013). Es 
manipula la saliència de l’acolliment o les possibles ajudes, mitjançant la ironia i l’exageració, 
amb la utilització de les paraules clau “hotel”, “gastos pagados” i “invasión”. En aquesta 
piulada hi ha una idea organitzadora central que implica la desaprovació de l’entrada 
d’aquestes persones a l’estat espanyol.  
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Els atributs “irresponsabillidad brutal” són clau per entendre que aquest partit està en desacord 
amb la gestió de la pandèmia. En aquesta piulada, amb la manipulació de la saliència de la 
paraula “chinos”, que es troba en negreta, Vox no parla de persones immigrades “il·legals”, 
sinó de persones xineses i adreça tota l’atenció cap a un col·lectiu en concret. Amb una 
perspectiva de perill i desconformitat, es troba una idea organitzadora central de 
culpabilitzar persones xineses de la pandèmia. Guzmán (2018) explica que els factors que 
influeixen en les relacions entre els processos socials d’exclusió i els discursos, apareixen 
submergits dins d'una matriu complexa de relacions culturals profundament influïdes per forces 
històriques, socioeconòmiques, polítiques i ideològiques. 
 
 

MARC INTERPRETATIU VOX - 12 OCTUBRE 
 

La #EspañaViva se siente orgullosa de su pasado y de pertenecer a una gran Nación. 
 
Hace 528 años, Colón descubre América y se inicia la Hispanidad, la mayor obra de 
hermanamiento realizada por un pueblo en la Historia de la humanidad. 
 
¡Feliz #12deOctubre! 

 
Cal tenir en compte que “descobrir” és una paraula clau amb un significat: Aquest territori no 
existia fins que no el van conèixer els colonitzadors. L’atribut “hermandad” és clau, ja que es 
posiciona els colonitzadors com a salvadors i els colonitzats com a salvats. Per tant, les persones 
d’aquest territori no es reconeixen com víctimes i tampoc es té en compte que les estructures 
econòmiques i polítiques del territori han estat modelades i deformades dins del procés colonial 
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(Spence, 2015). Per a aquest partit el 12 d’octubre és el dia de la Hispanitat i dóna una 
perspectiva d’orgull i celebració a través de l’atribut “mayor obra”. S’entén una idea central 
organitzadora és definir la Hispanitat com un fet històric important i positiu. 

 
Aquest partit està situat en el marc de la colonització del poble indígena i, per tant, es troba en 
una posició diferenciada dels colonitzats. Vox reprodueix un discurs d’una suposada 
supremacia blanca i el genocidi negre i indígena, així com la prolongació, manteniment i 
enfortiment del sentit d’inferioritat dels cossos racialitzats (Guzman, 2918). En canvi, el fet que 
persones immigrades i refugiades arribin a l’estat espanyol ho defineixen com una “invasió”.  

 
 

 

 
Hi ha una perspectiva d’indignació cap el funcionament del govern espanyol i una idea 
organitzadora general de manifestar-se a la plaça Colom que, per la paraula clau “vuelve”, 
s’interpreta com un espai habitual de manifestació o concentració. És a dir, tenen vinculat el 
símbol de la plaça Colom als objectius del propi partit. Amb tot això, és rellevant no passar per 
alt que la Hispanitat va ser un procés de colonització i aquesta és producte del racisme (Spence, 
2015).  
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MARC INTERPRETATIU VOX - BLACK LIVES MATTER 
  

Los terroristas callejeros del #BlackLivesMatter no solo son violentos. También 
analfabetos. 
 
Gracias  a Cristobal Colón y los Reyes Católicos millones de personas se liberaron de la 
esclavitud, la barbarie y el canibalismo en América. 

 
En el moment en que persones del col·lectiu Black Lives Matter enderroquen un monument 
dedicat a Cristòfol Colom, Vox utilitza els atributs  “callejeros”, “terroristas”, “analfabetos” i 
“caníbals”, que treuen credibilitat a les possibles raons que podria tenir aquest col·lectiu per a 
fer-ho i es posa en evidència el prejudici referent a l'intel·lecte de les persones en qüestió pel 
fet de ser d’una determinada raça (Guzman, 2018). La paraula “terroristas” és clau per a donar 
una perspectiva perillosa del succeït i, així, manipular la saliència de l’acte que denuncia. 
S’explica que es van “alliberar”, essent aquesta una paraula clau, aquelles persones del territori 
colonitzat, utilitzant els atributs “canibalismo”, “barbarie” i “esclavitud”, imposant una 
jerarquia on es diferencia la posició dels colonitzats i colonitzadors, identificant-se exclusions 
històriques i lògiques institucionals presents, visibilitzant models d’injustícia social (García, 
2012). A través de la perspectiva d’orgull cap els Reis Catòlics i Cristòfor Colom es troba una 
idea organitzadora central que dóna un significat positiu a la Hispanitat. 

 
 
MARC INTERPRETATIU CUP - IMMIGRANTS I REFUGIATS 

 

Avui s’aprovarà la suspensió dels Mossos implicats en l’agressió racista al #Bages i la 
comissió d’investigació sobre les actuacions policials, propostes presentades per la Cup. 
 
“Tenim gravat a la retina unes actuacions policials que són injustificables” 
@MariaSirvnt 

 
La CUP, amb una perspectiva triomfalista,  explica que ha aconseguit que se suspengui de sou 
i feina els agents implicats en una “agressió racista”, com a paraules clau, que hi va haver al 
Bages. Es manipula la saliència de la paraula “actuacions policials”, que està marcada amb 
negreta i s’explica que no les oblidaran. Es dóna una perspectiva negativa i de desacord cap al 
cos policial amb la idea organitzadora central de posicionar-se com un partit antiracista. 
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La CUP manipula la saliència d’aquest fet amb l’atribut “vulnerables”, quan es refereix a les 
persones refugiades. Dóna una perspectiva de queixa cap el que anomena “racisme 
institucional” quan es detenen persones immigrades i les deporten, utilitza la paraula clau 
“màquina”, per a referir-se a un procés sistematitzat. La idea organitzadora central és 
denunciar el racisme que es troba en el cos policial i que segons van Dijk (2010) les seria un 
exemple de grup implicat en abusos de poder o dominació. 
 
 

AVUI| Davant el racisme institucional, fem xarxa pels drets de les migrades i refugiades! 
Aquesta tarda manifestació a #Barcelona @racismenstanca 
 
Pl Catalunya 
18h 
El racisme ens tanca! 

 
S’utilitzen paraules clau “el racisme ens tanca” per a protestar del tancament de fronteres i, 
per tant, per no acollir persones refugiades. Aquest partit dóna una perspectiva reivindicativa, 
amb l’atribut de “racisme institucional”, i altruista, davant dels drets que tindrien les persones 
“migrades” i “refugiades” essent paraules clau. Es convoca una manifestació a Barcelona, 
concretament a la plaça Catalunya. La idea organitzadora central és demostrar que es vol 
acollir i que no està d’acord amb el funcionament de l’estat.  
 
La CUP utilitza la plaça Catalunya per a manifestar-se, en canvi Vox, utilitza la plaça Colom. 
En aquests actes, i les localitzacions degudament pensades i amb una clara intencionalitat, s’hi 
troben els objectius d’independència, per part de la CUP i unitat d’Espanya, per part de Vox. 
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MARC INTERPRETATIU CUP - 12 OCTUBRE 
 

 

Aquest partit demana al poble que no celebri aquest dia i relaciona les paraules clau “sobirania 
dels pobles”, “genocidi”. La CUP dóna una perspectiva negativa del dia de la Hispanitat i 
s’utilitza la paraula clau “#resacelebrar” per a referir-se a la no celebració o reconeixement 
del dia de la Hispanitat, que com s’ha dit anteriorment, se li poden vincular significats diferents. 
Per a aquest partit reflexa, en la mateixa línia, el genocidi, el racisme, l’imperialisme i el 
feixisme d’aquella època i que racialitzant els cossos i, d’aquesta manera, diferenciant les 
persones, una estratègia de dominació amb la que compta el colonialisme (Gúzman, 2018).  Per 
tant, la idea organitzadora central és que la Hispanitat no representa la CUP, per això es 
manifesta i demana a la ciutadania que ho faci. Es situa la CUP en un marc anticolonialista i 
antiracista. 
 
 

“Des del 2016 portem exigint la retirada del monument i la resignificació de l’espai, i 
especialment en el context de mobilització antiracista que vivim” 

 
Som davant de l'estàtua de Cristòfor Colom amb la @CUPBarcelona 

 
#Memòria  

La CUP demana amb insistència, a través de l’atribut “exigir”, la seva retirada i la 
“resignificació de l’espai”, essent paraules clau. Es dóna una perspectiva negativa del que 
simbolitza el monument dedicat a Cristòfor Colom amb una idea organitzadora central 
d’antiracisme. Es relaciona el símbol del monument de Colom amb el racisme, tal com fa 
Spencer (2015), que explica que hi ha una relació entre el colonialisme, el racisme i el cos. 
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.@aramateix: “És essencial la formació del personal sanitari perquè tothom sàpiga quins 
Drets tenim. També persones immigrades” #Parlament 

 
En aquesta piulada, l’atenció sanitària es defineix com un “dret”, essent aquesta una paraula 
clau, ja que la relaciona amb les persones immigrades, i expliquen que també son persones i 
que, per tant, es dóna una perspectiva de desproporció entre les persones espanyoles, o 
catalanes, i les immigrades en referència a l’accés de béns, recursos, serveis i dret al mateix 
tracte (García, 2012). Hi ha una idea organitzadora central de demostrar que les persones, 
indiferentment de ser immigrades o no, mereixen uns drets bàsics i la seva situació i el seu 
benestar segueix sent un tema d’interès secundari (León y Jiménez, 2013) a la societat. 

 

MARC INTERPRETATIU CUP - BLACK LIVES MATTER 

 

Dels Països Catalans a la revolta contra la impunitat policial i per la justícia. Avui el nostre 
puny i cor amb les qui lluiten arreu dels EEUU. 
 
#BlackLivesMatter 
#GeorgeFloyd 
#Internacionalisme 
 

Aquest partit utilitza les paraules clau: “Black Lives Matter”, “George Floyd” i 
“internacionalisme” i dóna una perspectiva de recolzament al moviment Black Lives Matter, 
on demostra amb l’atribut “impunitat policial” que està en contra del funcionament policial. 
Per tant, es reconeix la idea organitzadora central de l’antiracisme i de suport a les injustícies 
relacionades amb l’actuació policial.  

El discurs de la CUP podria veure’s reflectit amb aquest col·lectiu perquè reflecteix, en certa 
manera, la impunitat policial de la que es queixa en una de les piulades analitzades 
anteriorment. 
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Conclusions 

Vox relaciona situacions de complexa gestió o realitats negatives, com la pandèmia de la Covid, 
la crisi econòmica que se’n deriva com a efecte directe d’aquesta i la delinqüència amb les 
persones immigrades, percebent aquests elements com un perill o una amenaça per a les 
persones autòctones. És per això, que utilitza l’exageració i la generalització de successos que 
poden ser puntuals o manipulen a través del discurs el significat d’una realitat. Per exemple, 
quan fan referència a l’oferta del sector hoteler de proporcionar a les persones migrades i 
refugiades allotjament amb despeses pagades, com a contrapartida a la percepció de petites 
ajudes del govern. D’aquesta manera, Vox es reafirma amb tot el que traspúa l’imaginari 
col·lectiu del que és i representa Espanya, sobretot quan es té una idea de la Hispanitat com un 
símbol positiu, ja que és una actitud que reafirma el patriotisme. Des d’aquest punt de vista, la 
negativització de la Hispanitat portaria a negativitzar Espanya. En canvi, la CUP pretén mostrar 
el seu desacord i manifestar la voluntat de canvi o millora de la societat en tot el que fa 
referència al racisme i al colonialisme, i així també desvincular-se del que representa aquest 
imaginari espanyol. S’ha de tenir en compte que un moviment social, quan és institucionalitzat, 
es queda com un simple un acte polític de rebuig o discrepància amb un status quo o una decisió 
presa. 

El discurs pot influir, però no té la mateixa força que tindria en un moviment social. La CUP, 
igual que Vox, és un actor polític, tal com diria Alain Touraine (2006), amb uns interessos 
propis, que busquen l’acceptació i, així, el seguiment de la ciutadania a la que es dirigeixen. 
Ambdós partits no coincideixen amb cap dels temes tractats, i això podria ser a causa d’un 
cercle viciós o espiral de comportament: com que no coincideixen amb res, volen situar-se en 
un marc interpretatiu diferent i, així, justificar un dels seus objectius, que també són oposats: 
Essent el de la CUP la independència de Catalunya, i, en canvi, el Vox, la unitat d’Espanya. 

A través de l’ADL, Vox i CUP s’aproximen, no en referència al contingut del discurs, sinó en 
la forma d’aquest: Ambdós són contundents i directes. És de gran rellevància, doncs, considerar 
l’impacte que pot generar el discurs polític i com aquest acaba agafant un marc interpretatiu 
quan són divulgats. Per tant, tot allò que es diu, com es diu i la seva finalitat, defineix el partit 
polític. Tenint en compte que el discurs és performatiu, és a dir, que pot generar canvis i crear 
una realitat, seria de gran interès estudiar l’impacte que té en la ciutadania a través de Twitter, 
com a xarxa social i que, per tant, potencia l’efecte del discurs en quant a immediatesa i 
expansió. Amb tot això, es pot concloure que Vox es troba en un marc racista, tot i no situar-se 
en aquest registre de forma pública i buscar justificacions per a emmascarar-ho. La CUP 
s’identifica amb un marc idíl·lic, on es posiciona d’antiracista amb temes que han tingut un 
impacte a les xarxes socials i que, per tant, la gent n’està al cas, per exemple, a una  piulada on 
fan costat al moviment Black Lives Matter inclouen els treballadors de Nissan i l’antifeixisme 
però, en canvi, no s’han trobat piulades on es parla o recolza els Uyghurs (Bovingdon, 2010). 

En resum, un cop fet l’estudi, el subjecte pot fer una reflexió: al Govern es troba un partit amb 
ideologies racistes. Guirao (2012) explica que una condemna a un membre d’un partit polític 
com autor del delicte de promoure la violència, la discriminació i l’odi, és una contradicció a 
la llibertat d’expressió. Directament, podrien sorgir diverses preguntes: Fins on arriba la 
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llibertat d’expressió? Té límits? Si en té, qui els posa? Aquesta és una qüestió que s’ha 
polaritzat. És freqüent trobar la idea de que existeix una certa tendència a favor de la 
criminalització del discurs de l’odi en posicions que poden qualificar-se d’esquerres, mentre 
que les visions de dretes acostumen a preocupar-se per la llibertat d’expressió (Risso Ferrand, 
2020). 

Un punt fort respecte la recollida d’informació, és l’absència de biaix i desitjabilitat social 
d’ambdós partits respecte els objectius d’aquest estudi, ja que la informació que s’ha recollit ha 
estat seleccionada en un context natural. 

S’ha de tenir present que la informació que ha estat utilitzada per a realitzar aquest estudi és 
limitada, és a dir, no recull un discurs ampli en el que diferents integrants dels partits puguin 
haver proporcionat informació, sinó que s’ha recollit a través de les piulades. L’estudi s’ha 
adaptat a la informació que hi havia disponible a la plataforma Twitter. Encara que, tenint en 
compte la dificultat d’accés que significa, per exemple, una tècnica com l’entrevista 
semiestructurada amb els candidats dels partits en qüestió, l’utilització de Twitter és una forma 
econòmica i, possiblement, una de les poques vies d’accés. 
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Annexos 

 

CUP 

Refugiades 

https://twitter.com/cupnacional/status/1006501004693659650 

https://twitter.com/cupnacional/status/981978377996394497 

https://twitter.com/cupnacional/status/703206691748208642 

https://twitter.com/cupnacional/status/1009317072139096064 

https://twitter.com/cupnacional/status/990142451691159557 

https://twitter.com/cupnacional/status/743813623374548992 

ttps://twitter.com/cupnacional/status/1274230853632167936 

 

  

Racisme 
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https://twitter.com/cupnacional/status/896685292316499968 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/907576492590280706 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1101065786150608896 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1100824555365515264 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1196463083952230400 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/983947282595876865 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1079452096003522565 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1023904581582041088 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1197923167496486912 

  

Immigrades 

https://twitter.com/cupnacional/status/15168489152 

https://twitter.com/cupnacional/status/12343197835 

https://twitter.com/cupnacional/status/268352052105736192 

https://twitter.com/cupnacional/status/875299456098476032 

https://twitter.com/cupnacional/status/12472264051 

https://twitter.com/cupnacional/status/12504556943 

https://twitter.com/cupnacional/status/14283232322 

 

Hispanitat 

https://twitter.com/cupnacional/status/785443190019072000 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/780773378047303680 

  

Colom 
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https://twitter.com/cupnacional/status/1273890088636887040 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1273965385411371009 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1316018274635636736 

  

BLM 

https://twitter.com/cupnacional/status/1268156262421856256 

https://twitter.com/cupnacional/status/1266860813513621505 

Agressions racistes 

https://twitter.com/cupnacional/status/1274973083040919559 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1273664288360669184 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1278996208216875008 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1278985107605540864 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1272529550094843910 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1286196764610002944 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/1272908907481116672 

  

12 octubre 
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https://twitter.com/cupnacional/status/521244971366891520 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/384759162363596800 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/388974848137236480 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/527406540295520256 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/387582280396722176 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/383281711855173632 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/383281711855173632 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/383563076928540672 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/251695055100837890 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/388319005578391552 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/387301554262257664 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/788031248388227073 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/785808712086659072 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/653518412082204672 
 
https://twitter.com/cupnacional/status/785891890549891072 

  

 

VOX 

Refugiados 
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https://twitter.com/vox_es/status/1159834869804888064 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1323007003774590976 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1026034925177397248 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1251508604458409984 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1001429929748287488 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1165615806576807936 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1127666405153878016 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1323007003774590976 

  

Racismo 

https://twitter.com/vox_es/status/1087733571136249856 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1286345595255492612 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1095004339758948352 
 
https://twitter.com/vox_es/status/745011169228898304 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1260143002112200705 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1188952598545600512 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1188951042693718016 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1126537569645232133 

  

Inmigrantes 

https://twitter.com/vox_es/status/1167369641565544449 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1322563641376444416 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1293917966745194496 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1156533429586059264 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1242761445177208839 
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https://twitter.com/vox_es/status/1325497072603328512 

  

Hispanidad 

https://twitter.com/vox_es/status/1050668227016019968 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1182923907172573184 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1315548359978029056 
 
https://twitter.com/vox_es/status/989474836660486144 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1050412476154679296 
 
https://twitter.com/vox_es/status/521206950449917952 
 
https://twitter.com/vox_es/status/988010480978493441 
 
https://twitter.com/vox_es/status/653154150298071044 
 
https://twitter.com/vox_es/status/653524325832765440 

  

Colón 

https://twitter.com/vox_es/status/1094693075149115392 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1270702163333918721 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1095000565086646272 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1094652213979463681 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1315548359978029056 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1093228386246451200 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1188049707911864320 
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BLM 

https://twitter.com/vox_es/status/1299771322147442693 
 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1270702163333918721 

  

Agresiones racistas 

https://twitter.com/search?q=agresiones+racistas+%28from%3avox_es%29 

  

12 octubre 

https://twitter.com/vox_es/status/1050668227016019968 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1050728938111164417 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1314330974436700166 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1313133824402915330 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1182923907172573184 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1315352917835223041 
 
https://twitter.com/vox_es/status/1183002883253514241 

  

 
 


