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INTRODUCCIÓ

“[...] “política” no és sinó l’art o la ciència de
convèncer el nostre veí que deu ser conseqüent
amb ell mateix i amb la seva dignitat
d’home...”
(Joan Fuster.
Diccionari per a ociosos: “Política”)

“[...] La política hauria de ser l’art del bé
comú, l’art de pensar i imaginar projectes
col·lectius, l’art de debatre, decidir i elegir què
li convé a la polis que a cadascú li ha tocat...”
(Joan F. Mira.
“L’art de la política”, Avui 20/12/2003)

Quina incidència tenen els canvis socials i culturals produïts
pels moviments migratoris dels nostres dies en el llenguatge
polític? Com s’hi manifesten les identitats (trans)nacionals que
aquests canvis comporten? Es pot parlar d’especificitat del
discurs polític en relació amb escenaris nacionals concrets?
Quins mecanismes fa servir el discurs polític per a construir,
reconstruir o desconstruir la identitat d’emissors i destinataris?
Aquestes i d’altres qüestions són a l’origen d’aquest volum
que, sota el títol de Discurs polític i identitats (trans)nacionals,
vol reflexionar sobre la comunicació política en una societat
diversa, caracteritzada pel mestissatge de cultures i
nacionalitats. Es tracta, doncs, d’un enfocament obert que
parteix de l’heterogeneïtat sociocultural del món actual i entén
el discurs polític en sentit ampli: aborda discursos fets per
polítics però atén també a d’altres manifestacions discursives
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que, sense formar part, en sentit estricte, del llenguatge utilitzat
pels polítics, integren el discurs públic i estableixen lligams amb
els fenòmens cognitius que impulsen les transformacions socials.
Des d’aquesta perspectiva, el primer capítol, La construcció
de la identitat transnacional a través del discurs polític: la
globalització, signat per la professora Margarida Bassols,
observa el discurs polític a partir de tres actuacions
transnacionals, per tal com pretenen –amb finalitats diferents–
construir una determinada identitat col·lectiva basada en la idea
de globalització: el missatge de George W. Bush al poble iraquià
l’abril del 2003 durant la invasió de l’Irak per les tropes nordamericanes, un informe del Fons Monetari Internacional de
febrer de 2009 en relació amb la crisi econòmica i part de
l’informe anual de 2008 d’Amnistia Internacional.
Epistemològicament, el treball se situa en la relació que
s’estableix entre discurs polític i acció social interessada, i
mostra les estratègies lingüístiques i discursives mitjançant les
quals el discurs dominant intenta imposar una visió del món
determinada i una interpretació concreta de les accions
polítiques. L’autora analitza en detall els mecanismes
morfosintàctics, lèxics, semàntics i discursius que, a partir d’un
enunciador i un enunciatari específics, permeten al text fer el
salt cap a la globalització verbal dels referents. El treball de la
professora Bassols posa a l’abast dels lectors eines ben valuoses
per a l’anàlisi del discurs polític, però planteja també punts
indefugibles per a la reflexió sobre el paper que els agents
polítics volen atribuir als ciutadans del món i, en conseqüència,
sobre la responsabilitat dels ciutadans en la tria del paper que
desitgen representar.
En una línia semblant pel que fa a la relació ineludible
–però no simètrica, segons vol destacar l’autor– entre llenguatge
polític i acció política, s’emmarca l’estudi del professor Patrick
Charaudeau, Un fenomen alhora transcultural i específic: el
discurs populista. Aquest capítol se centra a esbrinar les
característiques del discurs populista on, igual com s’esdevé en
el discurs polític en general, la instància política i la instància
adversària rivalitzen per conquistar la instància ciutadana. En
aquest sentit, el treball posa de manifest que el discurs populista
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no és sinó una manipulació del discurs polític, basada en l’excés
i la sobreexplotació interessada del vessant emotiu.
L’autor fa un recorregut pels imaginaris socials sobre els
quals es basteix el discurs populista (victimització del poble,
satanització dels culpables, aparició providencial del líder...) i
pels diversos tipus de populisme, i analitza fonamentalment el
cas de França i alguns exemples de l’Amèrica Llatina. L’anàlisi,
ben rigorosa, no deixa cap dubte del lector per respondre i és
rotunda a l’hora de negar tota justificació ètica a qualsevol tipus
de discurs populista. Amb tot, el professor Charaudeau
recomana prudència a l’analista, atès que, en alguns casos, és
gran la dificultat a l’hora de diferenciar les estratègies legítimes,
mitjançant les quals el discurs polític busca aconseguir l’adhesió
dels ciutadans, de les desviacions populistes. Aquestes,
indefectiblement, redueixen el poble als seus instints més
primaris: por i xenofòbia.
També fent al·lusió a les fronteres sovint confuses entre el
control legítim i il·legítim del discurs públic, tancarà Teun Van
Dijk el capítol Discurs, poder i elits simbòliques. Basats en la
interrelació entre discurs, cognició i societat, els estudis crítics
del discurs proposats pel professor Van Dijk proporcionen un
marc teòric ben travat per a identificar i analitzar les formes
emprades per les elits simbòliques amb la intenció d’exercir un
control il·legítim (a favor del poder i en contra dels ciutadans)
sobre el discurs públic.
El treball presenta amb deteniment el cicle gràcies al qual es
retroalimenta el poder discursiu. Com en els seus darrers
estudis, l’autor recupera un protagonisme decisiu per al context
en relació amb el text: amb un significat més subjectiu vinculat a
la manera en què els participants en el discurs entenen les
dimensions socials de la situació comunicativa (marc temporal i
espacial, emissor, receptor, intencions dels participants...), els
models de context dels interlocutors esdevenen fonamentals a
l’hora d’adequar els discursos a una situació concreta. El punt
de partida és, doncs, el control del context de les produccions
discursives per part de les elits simbòliques. Aquest control
comporta un domini sobre les formes i els continguts del discurs
i, en conseqüència, sobre el coneixement compartit, les actituds i
les ideologies, un domini, en última instància, sobre les
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conductes dels ciutadans, incloses les conductes polítiques. El
professor Van Dijk clou el text amb un comentari sobre el
tractament de la immigració en les notícies, un excel·lent
exemple de com els estudis crítics del discurs volen contribuir a
desfer l’embolcall, sovint ben subtil, en què es presenta la
dominació discursiva il·legítima en la nostra societat.
Dins els estudis crítics del discurs s’inscriu també el capítol
quart, El debate político-electoral. Una aproximación críticoconstructiva, en el qual el professor Antonio M. Bañón escomet
l’anàlisi discursiva des de l’hipergènere debat social.
L’enfocament destaca sobretot la necessitat de tenir en compte
els processos cognitius a l’hora d’estudiar el discurs polític i
analitza, en concret, les manifestacions del concepte “valoració”
en el debat polític, on els processos valoratius assoleixen com
més va més protagonisme que els temes tractats. De fet, els casos
analitzats mostren de manera evident com, en aquest tipus
d’esdeveniment comunicatiu, es passa sovint de debatre sobre les
qüestions polítiques a debatre sobre els polítics.
A partir d’una sèrie de conceptes bàsics relacionats amb la
valoració (responsabilitat, experiència, formació...), que al seu
torn es despleguen en altres subconceptes (positius o negatius,
segons que els personatges polítics facen referència a si
mateixos o als adversaris), l’autor proposa una sòlida xarxa de
categories per a estudiar de manera molt eficaç el discurs
valoratiu dels professionals de la política. El professor Bañón
exposa i exemplifica la proposta mitjançant discursos de política
nacional i internacional, i se situa explícitament en el que
defineix com a Anàlisi Criticoconstructiva del Discurs (ACCD),
per tal com considera –molt encertadament, si més no, des de
qualsevol perspectiva que es vulga objectiva– que una crítica
ben feta i ben entesa només pot tenir efectes positius. Un punt de
vista certament poc sovintejat en els temps (polítics) que corren.
“Antídot del tabú i parallamps de l’insult”, en paraules del
mateix autor, l’eufemisme és la finestra per on el professor
Vicent Salvador s’endinsa en l’anàlisi del discurs polític per
posar de manifest que aquest procediment retòric, sovint
etiquetat de manipulador, és també un activador del canvi
semàntic i, en aquest sentit, un element discursiu rellevant en la
construcció del consens i el canvi social. En aquest capítol,
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L’eufemisme, entre la retòrica i la política, l’autor mostra el
paper d’aquest mecanisme com a mitjà d’atenuació però destaca
també el caràcter convencional –rutinari– que sovint assoleix en
la interacció. Així, el professor Salvador posa en relleu que
l’estudi de l’eufemisme no es pot limitar a considerar-lo una
manera indirecta de referir-se al món sinó que també ha de tenir
en compte les implicacions emocionals que comporta quan
s’esdevé en la interacció discursiva.
El treball proposa un itinerari engrescador pel procés de
canvi semàntic que afecta aquest mecanisme (catacresi o pèrdua
del caràcter eufemístic, modificació de les convencions socials i
explicitació metadiscursiva), fins assolir un valor subjectiu amb
efectes retòrics diversos. I, des d’aquesta òptica que emfatitza la
funció modalitzadora, s’endinsa en l’anàlisi de l’expressió
“políticament correcte”, un concepte polèmic clarament vinculat
a la idea d’eufemisme, sobre el qual el professor Salvador
reflexiona, i ens convida a reflexionar, situant-se, com els dos
capítols anteriors, en la línia de l’anàlisi crítica el discurs.
Clou el volum l’aportació del professor Xavier Laborda,
Discursos efímers instrueixen sobre comunicació institucional,
un estudi basat en la dimensió ciutadana del discurs polític que
posa de manifest com les publicacions municipals, i, més en
concret, els discursos efímers o de circumstància, constitueixen
un material ben adequat per a abordar fenòmens discursius
vinculats a la identificació col·lectiva i a l’acció política. De fet,
els corpora en què se centra el treball tenen, segons afirma
l’autor, un abast literalment polític, el de la polis, per tal com es
tracta de textos de comunicació institucional de la ciutat de Sant
Cugat del Vallès (Barcelona).
Metodològicament, l’estudi diferencia la comunicació
política, partidista i disgregadora, de la comunicació
institucional, que busca la cohesió social mitjançant la creació
d’una identitat i uns valors determinats en l’imaginari col·lectiu.
L’autor aplica a l’anàlisi de la comunicació institucional el
model textual que distingeix entre literatura efímera o de
paperera (programes d’actes, salutacions, anuncis...), literatura
de llibreria (edició de revistes, diaris, llibres...) i literatura grisa
(informes, memòries administratives, protocols..). D’aquest
ventall de manifestacions discursives institucionals, el professor
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Laborda destaca, amb passió lingüística que encomana al lector,
la funció de la literatura efímera, “emotiva, intensa, fugaç”.
Segons mostra, aquest tipus de discurs institucional combina
oratòria política amb estratègies publicitàries i resulta
fonamental a l’hora d’interpretar la política actual com a part
del procés històric i d’esbrinar els continguts ideològics de la
comunicació institucional.
Doncs bé, els capítols que acabem de ressenyar molt
somerament donen resposta a les preguntes que ens fèiem al
començament d’aquestes línies i van, sens dubte, molt més enllà.
D’una banda, aquest recull d’articles, lúcids i rigorosos,
palesen, en efecte, l’empremta, en el discurs polític, dels
profunds canvis socials i culturals que caracteritzen el nostre
temps, i posen al descobert el funcionament de diversos
mecanismes lingüístics i discursius utilitzats pel discurs
dominant amb la intenció de (re)crear identitats. Unes identitats
que, en aquest incipient segle XXI, es troben en procés de
construcció constant i han d’articular l’estima i el respecte als
valors propis, locals, amb el respecte i l’estima als valors aliens,
globals. Per això, el llibre que teniu al davant es pot rebre
també com una invitació, des d’opcions diverses i enriquidores,
a la reflexió, a la presa de consciència, a l’actitud crítica i a la
resistència intel·lectual davant d’una invasió (subtil?) de
discursos públics amb vocació manipuladora.
De fet, tot i que aquest no és un volum d’actes de congrés
sinó una obra elaborada a posteriori amb les contribucions dels
professors convidats com a ponents, aquest esperit reflexiu i
enriquidor va presidir la Primera Jornada sobre Comunicació
Política a la Universitat Politècnica de València, celebrada l’1 de
juliol de 2009. En aquest sentit, volem donar les gràcies a totes
aquelles persones i institucions que van participar en la Jornada.
A la Universitat Politècnica de València i, molt especialment, al
Vicerector de Cultura, Joan Peiró, pel seu interès en el tema i el
suport manifestat des del primer moment, els quals han fet
possible aquesta publicació. També hem d’agrair, als companys
i companyes de l’Àrea de Filologia Catalana de la Universitat de
Politècnica de València, la seua col·laboració. Així mateix,
volem mostrar el nostre agraïment a l’Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana. Finalment, no podem cloure aquestes
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línies sense el nostre reconeixement professional i personal als
autors que participen en el monogràfic, un elenc d’estudiosos de
reconegut prestigi nacional i internacional en l’àmbit de
l’anàlisi del discurs i l’anàlisi del discurs polític que han fet
realitat aquest llibre.
Analistes del discurs, universitaris, però també polítics
professionals, assessors, periodistes i ciutadans sensibles als fets
que ens envolten esdevenen potencials destinataris d’aquests
capítols si acceptem que política, discurs i acció van de la mà.
Arribats en aquest punt, tornarem al mestre: “...tota política que
no fem nosaltres serà feta contra nosaltres”. O, amb permís de
Fuster: tota paraula que no pronunciem quan cal serà utilitzada
contra els més desprotegits.
Maria Josep Marín
València, desembre de 2009
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I. LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT
TRANSNACIONAL A TRAVÉS DEL DISCURS POLÍTIC:
LA GLOBALITZACIÓ
Margarida Bassols
Universitat Autònoma de Barcelona
1. EL DISCURS POLÍTIC
L’objecte d’anàlisi d’aquest treball és el discurs polític
associat a algunes actuacions transnacionals. De les relacions
entre poder i llenguatge, Foucault (1977) diu:
El poder i el llenguatge s’impliquen mútuament; no hi ha relacions
de poder sense la constitució correlativa d’un camp de
coneixement i no hi ha un coneixement que no pressuposi i
constitueixi al mateix temps unes relacions de poder [...] En resum,
no és l’activitat del subjecte del coneixement allò que produeix un
corpus de coneixement, útil o resistent al poder, sinó el saberpoder, els processos i lluites que el travessen i el componen, qui
determina les formes i els dominis possibles d’aquest coneixement.
(Foucault, 1977: 27-28).

S’entén que el discurs polític és el del poder públic, el
d’aquelles persones o institucions els actes de parla de les quals
tenen un efecte perlocutiu sobre la vida quotidiana dels grups
socials, és a dir, que els canvien les conductes, les creences i les
actituds. Abraçarà, doncs, des de les institucions internacionals i
transnacionals fins a les religioses i esportives, passant
evidentment per les nacionals i governamentals.
En darrer terme, aquest discurs consisteix en una acció social
interessada, que té un propòsit lligat a una ideologia prèvia i que
consolida una pragmàtica de les asimetries en el poder social,
dels aspectes jeràrquics de l’estructura social (Silverstein, 1993).
El discurs polític té com a primer objectiu, precisament, la
consolidació d’aquestes jerarquies socials i de l’ordre establert.
Per fer-ne una anàlisi lingüística adequada als nostres
objectius, ens situarem en l’enfocament pragmàtic, que considera
el llenguatge com una actuació funcional, i en les propostes per a
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la representació dels participants que proposa Van Leeuwen
(1993); i ens centrarem en les estratègies usades, d’una banda,
per construir la identitat dels interlocutors i, de l’altra, la
“globalització” dels referents, emprant un terme molt de moda.
Martí i Castell (2002) reconeix que:
Si havíem de destacar un mot clau en referència a la realitat de
finals del segle XX i inicis del XXI, probablement la majoria
triaríem globalització. (Martí i Castell, 2002: 123)

Entendrem, concretament, per “globalització verbal”
l’estratègia lingüística que mitjançant recursos morfosintàctics,
lèxics, semàntics i discursius amplifica l’abast dels referents.
2. ELS AGENTS POLÍTICS DEL NOSTRE TEMPS
La primera feina que té un emissor polític, segons Foucault
(1971, apud Raiter, 1999: 33), és la lluita per poder dir, la lluita
per constituir-se en emissor vàlid, per tenir un lloc enunciatiu
actiu. Els agents ratificats del discurs polític, aquells que estan
autoritzats a ser-ne enunciadors, s’agrupen territorialment en tres
nivells.
En el primer nivell, hi ha les entitats nacionals, que actuen
dins dels estats (els partits polítics, els sindicats, les cambres de
comerç, les cancelleries i els consolats, els exèrcits...).
En
el
segon,
les
entitats
internacionals
o
intergovernamentals, formades per estats que voluntàriament
regulen les seves relacions en algun sentit: agrupacions
polítiques (UE, ONU1...), esportives (COI, FIFA, UEFA...),
econòmiques (G8, Mercosur) i religioses.
I en el tercer nivell, les entitats supranacionals o
transnacionals, no formades només en funció dels estats ja que,
d’alguna manera, n’estan per sobre, els regulen i controlen
(Unesco, Amnistia Internacional i d’altres organitzacions no
governamentals, Fons Monetari Internacional, Banc Mundial,
Tribunal Penal Internacional, Creu Roja...).
1

Es considerarà l’ONU com un organisme internacional en lloc de
transnacional perquè, en existir-hi el dret de veto d’alguns estats, es converteix
d’alguna manera en la seva eina. Potser algun dia deixi de ser-ho.

I. La construcció de la identitat transnacional...
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I, en canvi, els agents no ratificats, que es troben al marge de
les institucions polítiques ortodoxes, són: els moviments okupa,
antisistema, antibolonya, antiglobalització; les màfies, els càrtels,
els lobbies...
3. LES IDENTITATS AL SEGLE XXI
La identitat no és un fet natural sinó una construcció cultural.
I tal com deia Giddens (1991: 14): “L’autoidentitat forma una
trajectòria a través de diferents institucions de la modernitat, la
durada de la qual anomenem cercle vital”. Gairebé vint anys
després, però, podem parlar d’un “jo saturat”, com feia Gergen
(1992), és a dir d’un individu format per un mosaic d’identitats,
sovint incoherents i desvinculades, que el desdibuixen, amb una
multifrènia —escissió— i una dissipació del judici notable. La
desestabilització del jo és una característica de la postmodernitat.
Per exemple, la majoria d’habitants del món està en contacte
amb diverses ètnies i religions. La localització del subjecte
esdevé, per tant, nòmada, mòbil i inestable.
És en aquest context on la persona fa temptatives
d’autodefinir-se no ja com un jo essencial sinó com un producte
de les relacions amb els altres. Va ser Goffman (1971) qui va
remarcar que el paper que fa el subjecte en cada moment és
l’única substància de la seva identitat. L’erosió del jo individual
més aviat provoca una consciència relacional, una construcció
d’una comunitat simbòlica, que sovint és transmesa pels agents
socials. La identitat “personal”, en termes de Baldwin & Hecht
(1995), aquella que es construeix a partir del que cada persona
pensa que és emocionalment i afectivament, s’esborra a favor de
la identitat “promulgada”, l’expressada en el llenguatge i la
comunicació que, evidentment, s’elabora molt més en funció de
l’altre i la seva mirada, i del col·lectiu. No és un disbarat
considerar com Joseph (2004: 4) que la identitat personal ha
esdevingut la suma d’un seguit d’identitats de grup.
La construcció d’aquest repertori d’identitats no deixa de ser
un fet lingüístic, perquè gràcies al llenguatge es dóna noms a
l’experiència de l’individu, als seus rols i als altres. Però també
és un fet social perquè es concep i construeix, tal com considera
Fairclough (1992), en les pràctiques socials, en la interacció amb
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els altres. El llenguatge col·labora al fet que els éssers humans
“es formin una concepció de si mateixos” en lloc de només “ser
ells mateixos”. En aquest sentit, la identitat, segons Joseph
(2004: 40), és una mena de subcategoria de la funció
representativa del llenguatge.
Les identitats del segle XXI, les nostres, es construeixen des
de la dècada dels noranta, tot just caigut el mur de Berlín i
desmuntada la guerra freda entre Rússia i els Estats Units, al
voltant d’un mot ideològic anomenat “globalització” que, tot i
fer referència sobretot a qüestions econòmiques, afecta de
manera notable la manera de pensar dels habitants del món i les
cultures que hi conviuen2.
El mot “globalització” és un signe ideològic difós pel discurs
dominant, aquell que crea imaginaris socials i sobre el qual es
construeixen tots els altres, el polític també. És el discurs
dominant qui fa que es vegi la globalització com una cosa
inevitable i natural. Però, per Muntigl, Weiss & Wodak (2000),
en realitat, és una construcció discursiva de l’actualitat que
serveix per als arguments referits a les polítiques d’ocupació
laboral.
Què hi ha exactament darrere d’aquest mot? Doncs, un procés
sociocultural que fa que les distàncies siguin irrellevants, que el
risc sigui compartit, que els desitjos dels habitants del món
s’assemblin cada vegada més, que les comoditats flueixin i que
s’estableixin denominadors culturals comuns, segons Eriksen
2005: 26).
Podem dir que la globalització, seguint Lechner & Boli (apud
Gorman & Mc Lean, 2003: 210), sorgeix gràcies a l’abaratiment
del transport de persones, comunicació i béns (sobretot
dineraris), gràcies a un cert grau de desregularització dels
mercats per estimular la competència i gràcies a

2

La música, el cinema i l’esport hi han tingut un paper molt important. Si bé
són elements que no s’escapen de les qüestions econòmiques, s’ha de
reconèixer que entren de ple en l’àmbit cultural. Un mateix concert d’un
cantant cèlebre es veu al Caire, Chicago o Buenos Aires. Les pel·lícules es
doblen en moltes llengües però transmeten valors i formes de vida comuns.
L’esport s’ha mundialitzat, fins al punt que un equip espanyol pot fer la seva
presentació de temporada al Japó, si cal.
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l’estandardització de l’anglès com a llengua franca dels negocis i
la cultura popular3.
És evident que hi ha un significat restringit del terme, que es
limita a la globalització econòmica neoliberal, però que n’hi ha
un altre de més general, que aposta per referir-se a l’acostament
entre les persones i els pobles.
En el primer sentit, la globalització comporta la llibertat
d’inversions i el desenvolupament consegüent de les finances
internacionals a partir de tres postulats considerats
ideològicament correctes pel discurs dominant:
a) El lliure mercat és l’únic mitjà per aconseguir la
màxima prosperitat.
b) La democràcia és el sistema polític que s’ha
d’exportar a totes les nacions estat4.
c) Els mitjans són el centre d’un sistema en què
l’intercanvi d’informació és vital5 i els garants de
l’extensió dels valors de la democràcia i la participació
dels grups marginals, no ratificats políticament6.
En el segon sentit del mot “globalització”, el món esdevé un
lloc més unificat, més integrat. L’ordre antic del primer i tercer
món queda periclitat i n’arriba un de nou, econòmic, polític i
cultural.
Però aquest nou concepte, com passa amb els termes
ideològics, arriba acompanyat d’unes relacions de poder i d’unes
asimetries interessades. Per això, fa por a sociòlegs, politòlegs i
3

Ens referim a la globalització de referents culturals, de formes de vida, de
valors socials compartits (com ara la competitivitat i l’individualisme), de
llengua franca... En el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (2007) es
defineix com l’acció de globalitzar, entenent “globalitzar” com “considerar,
avaluar, a escala mundial”.
4
Amb una superació, fins i tot, dels límits de l’Estat gràcies a conceptes com
“global”, “supranacional”, “cosmopolita”, “transnacional” o “universal”.
Nacions estat, però, que veuen com els disminueix el poder a favor d’agències i
organismes internacionals i transnacionals, com les Nacions Unides, el Banc
Mundial, l’OTAN o la UE, parts d’un sol sistema nou.
5
I en què els anomenats global media estan controlats pels Estats Units.
6
Aquests mitjans, però, s’escapen sovint del control dels estats nació. Internet
n’és el paradigma, ja que crea una societat civil global.
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sindicats. Els primers el temen perquè estan convençuts que la
desregularització econòmica augmentarà les desigualtats, els
segons perquè creuen que serà la mort de les nacions estat, i els
tercers perquè saben que pot comportar la pèrdua de drets
laborals, ja que moltes vegades es limita a ser la globalització del
capitalisme.
D’altres estudiosos, però, no són tan crítics. Així, Hemer &
Tufte (2005) asseguren que:
La transnacionalització pot reforçar les identitats nacionals, però
el procés transcultural és també una característica central de la
modernitat global reflexiva expressada en la ‘creolització’ i la
‘hibridació cultural’. (Hemer & Tufte, 2005: 16)

I Eriksen (2005: 25) recorda que el món s’està convertint en
un sol lloc on emergeixen, però, polítiques identitàries que
suposen la restauració de la tradició, el fervor religiós, i les
identitats nacionals i ètniques. Per ell (2005: 28), “La
globalització crea les condicions de la localització” en el sentit
que fa sorgir, d’una banda, una nova xarxa mundial de relacions
i, de l’altra, provoca una renegociació de les identitats socials i
nacionals, i dels seus límits i continguts.
4. EL DISCURS DELS AGENTS POLÍTICS
La ideologia és un esquema d’interpretació de la realitat i, per
tant, de les pràctiques socials, que té a veure amb els valors, els
prestigis, les estigmatitzacions i les creences, compartits o
imposats. La ideologia els racionalitza, els sistematitza i els
naturalitza. Segons Woolard (1992: 236), és el discurs social
conscient. I com que el llenguatge és un fet indicador de la
realitat —significatiu—, podem dir, seguint Silverstein (1992),
que la ideologia lingüística (o metapragmàtica), aquella que té a
veure amb el llenguatge i el seu ús, ens ajuda a interpretar els
textos que ens arriben des dels agents polítics. Gràcies a la
ideologia lingüística, qui parla pot contextualitzar aquests textos
perquè no deixen de ser discursos metapragmàtics, mediadors,
que afavoreixen la comprensibilitat dels fets que representen
(Silverstein, 1993: 35). Les ideologies metapragmàtiques
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aporten, als membres d’un grup social, perspectives i posicions
pressuposades i compartides sobre ells i els seus interessos
(Silverstein, 1992: 315). Quin seria el grup social que s’amaga
darrere el terme “globalització”? Quina mena de membres té
aquest nou grup que pretén ser transnacional i supranacional? Ho
veurem a continuació, a partir de tres discursos “globalitzadors”.
5. ESTRATÈGIES
AGENTS POLÍTICS

DISCURSIVES

GLOBALITZADORES

DELS

Les estratègies globalitzadores que transmeten els agents
polítics als ciutadans sovint els arriben gràcies als mitjans de
comunicació, que construeixen en els programes informatius
veritables llocs rituals d’articulació i avaluació de les pràctiques
socials més diverses, d’articulació de les ideologies. Les imatges
i estructuracions dels esdeveniments de què parlen n’afavoreixen
la racionalització consegüent.
Els tres textos que revisarem són fenòmens metapragmàtics,
en el sentit de Silverstein (1993), ja que estableixen una relació
entre la llengua i l’acció social, entre la llengua i la praxis
sociocultural (en un cas, la guerra; en un altre, l’economia; i en
un darrer, la solidaritat).
a) El primer és el discurs propagandístic d’una acció
bèl·lica, concretament, de l’atac a Bagdad, per part de les
tropes nord-americanes a l’abril de 2003, al començament
de l’anomenada “batalla d’Iraq”. És l’argumentació que
Bush va pregravar en anglès i va emetre per la televisió de
Bagdad, amb subtítols en àrab, el dia 10 d’abril.
b) El segon és una anàlisi de la crisi econòmica elaborada
i publicada per un organisme mundial de caràcter
econòmic: el Fons Monetari Internacional que, tot i que es
declara “internacional”, treballa “transnacionalment”, per
sobre dels estats. Concretament, es tracta d’un estudi
anomenat Lecciones iniciales de la crisis, publicat el 6 de
febrer d’enguany.
c) I el tercer és una part de l’informe, de l’any passat,
d’una organització no governamental d’àmbit mundial,
Amnistia Internacional. Els seus informes són seguits amb
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atenció pels països dominants i pels emergents perquè es
converteixen sovint en una ratificació de les seves
polítiques democràtiques.
Els mitjans de comunicació refan i transformen aquesta mena
de textos en cada actualització, de manera que els converteixen
en objectes semiòtics que són llegits amb interès pel poder
polític. Governs i institucions diverses en són els destinataris
més directes.
Tots tres textos són interessants perquè estan plens de signes
pragmàtics, en el sentit de Silverstein (1993: 55), és a dir,
d’elements que marquen l’estat del context d’ocurrència.
L’objectiu d’aquest treball seran aquests signes pragmàtics
que, de fet, serveixen als agents polítics escollits (George Bush,
el Fons Monetari Internacional i Amnistia Internacional) per
globalitzar els referents i per marcar el lloc del jo i de l’altre.

En aquest sentit, ens seran molt útils les aportacions que
des de la gramàtica funcional féu Halliday i, concretament,
la relectura i adaptació que en bastí Van Leeuwen (1993)
referida a l’actualització en el discurs dels participants en
els fets referits (Taula 1). Des d’aquest punt de vista, els
participants poden ser inclosos o exclosos del text. Si hi són
presents poden tenir un paper actiu o passiu, poden ser
objectes directes o objectes indirectes. Si hi són presents
poden ser-ho, a més, per personalització o per
impersonalització. La personalització pot recórrer a la
generificació, és a dir, la representació basada en una
personalització genèrica, referida a un grup “natural”
d’éssers; o a l’especificació, mitjançant dos recursos: la
col·lectivització mitjançant substantius col·lectius o
sintagmes nominals en plural, o l’agregació mitjançant
quantificadors7 definits i numerals.

7

Els quantificadors precedeixen el nom i el quantifiquen. Són els numerals
(cardinals, ordinals. partitius...), els quantitatius (molt, quant, tan, poc, bastant,
gaire, prou, gens, força, menys, més, massa...) i els indefinits (tot, algun, un,
cap, altre, qualsevol, cada un...) .
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A més, els podem representar d’una manera determinada, que
seleccioni articles determinats, noms i categories classificatòries
o funcionals; o indeterminada, que no usi aquests recursos.
Taula 1. Representació dels participants (Van Leeuwen, 1993: 205)
Amb inclusió
1a Activació
1b Passivització
2a Subjecció
2b Beneficiació
Generificació
Especificació
3a Personalització
Determinació
Indeterminació

3b Impersonalització

Individualització
Assimilació
Nominació
Categorització

Col·lectivització
Agregació
Classificació
Funcionalització

Espacialització
Somatització

O amb exclusió
1a Reducció

Emmagatzematge
Elisió

1b Supressió

6. LA GLOBALITZACIÓ DE LA GUERRA
La guerra és vista, al nostre món, com un acte extrem i
desesperat per restablir l’ordre i l’equilibri entre grups socials,
normalment nacions estat. Encara que sembli mentida, és una
acció política racional. Però la seva aplicació, des del punt de
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vista internacional, exigeix com a mínim una justificació clara,
una amenaça explicita i definitiva per a aquest ordre social. En
general, la “guerra” és “pau” quan la fa qui parla, i “guerra” quan
la fan els altres. De quina manera construeix, doncs, el president
del país més poderós del món la justificació, davant les víctimes,
d’un atac del seu exèrcit contra ells, que no li han demanat pas la
seva intervenció? Fonamentalment, amb un joc de
representacions pròpies i dels destinataris, i amb uns recursos
aplicats a les seves actuacions.
El 1991 l’exèrcit dels Estats Units intervé en la guerra contra
Iraq per fer-lo fora de Kuwait, envaït per aquest país un any
abans. I el 1993 Al Qaida evita la intervenció dels nordamericans a Somàlia i organitza l’esclat d’un cotxe bomba als
aparcaments del World Trade Center de Nova York. El 2000 hi
ha un canvi de president, George Bush surt elegit, i al setembre
del 2001 dos avions s’estavellen contra el World Trade Center,
símbol del poder econòmic del país, i un tercer contra el
Pentàgon, símbol del poder militar. Un mes més tard, l’exèrcit
nord-americà lidera una campanya massiva contra Afganistan
anomenada “Operació Llibertat Duradora” amb el suport de
l’ONU i hi persegueix Osama Bin Laden, considerat responsable
de la massacre del 2001. El 2002 Bush parla de “l’Eix del mal”
per primera vegada en el discurs de l’estat de la Unió, constituït
segons ell per Iraq, Iran i Corea del Nord. I l’any següent ordena
la invasió d’Iraq, que dura del 20 de març a l’1 de maig de 2003.
Representació de l’enunciador. George Bush emmarca el text
amb la seva presència en el primer enunciat:
(1) This is George W. Bush, the president of the United States.

I en l’últim:
(2) And I assure every citizen of Iraq: your nation will soon be
free.

En el primer cas, es personalitza, s’individualitza i es determina
mitjançant el nom i el cognom, eines primeres d’identificació
personal, i es categoritza mitjançant la funcionalització del
càrrec institucional associat a un territori. I en el segon cas,
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s’activa i personalitza mitjançant el pronom díctic de primera
persona, tot i que amb un allunyament de l’acció esmentada
(“your nation will be soon free”), ja que hi empra una oració
sense subjecte personal en què amaga el seu paper d’actor. Se
n’exclou volgudament. Per tant, aquest és un text força
personalitzat, de “jo” a “vosaltres”, del president dels Estats
Units als ciutadans d’Iraq8.
Representació dels enunciataris. Les persones a qui va
adreçat el text no surten fins a la línia 6 i la primera vegada que
ho fan és amb una espacialització mitjançant la forma “your
country”, que s’alterna al llarg del text amb “your nation” i
“Iraq”. Per tant, els enunciataris sempre són representats en
funció del territori que habiten. Però per trobar-ne la
col·lectivització “Iraqi”, que ja concreta de quin territori es parla,
s’ha d’avançar una mica més encara. Es pot dir, doncs, que en la
primera meitat la representació es decanta cap al bàndol atacant,
ben a l’inrevés del que passa en la segona, en què domina el
bàndol atacat.
Són curioses les representacions dels iraquians en “your great
religious traditions” i “innocent Iraqi citizens”. En la primera
s’apel·la a un tret identificador que va més enllà del territori: la
religió, cabdal en la història i configuració més recent d’Iraq. El
fet d’esmentar les seves “tradicions” en plural és un intent de no
deixar fora cap dels grups religiosos que han estat enfrontats i
d’evitar, potser, el terme més ampli “àrabs”. L’epítet “innocent”
categoritza tota la població iraquiana, se suposa que amb
referència a l’amenaça global que s’esgrimeix com a excusa,
amb referència al terror que amenaça els Estats Units i els seus
aliats. I a més, Bush funcionalitza els iraquians amb “citizens”.
A més, els iraquians apareixen en el text activats com a
subjectes d’accions futures:
(3) The government of Iraq, and the future of your country, will
soon belong to you.

8

Aquest discurs no va adreçat als americans sinó als iraquians, per tant, no té la
funció altament identificadora que, de fet, va tenir tota la guerra amb Iraq.
Qualsevol guerra estructura l’experiència d’una nació i esborra les diferències
entre els membres del mateix bàndol.
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(4) Iraq will go forwad as a unified, independent and sovereign
nation.
(5) You will be free to build a better life [...], free to pursue
economic prosperity [...], free to travel and speak your mind,
free to join in the political affairs of Iraq.

Per tant, Bush s’hi projecta, com en qualsevol discurs
dominant, com algú que té el futur sota control.
Salt globalitzador pel que fa a l’enunciador. Un cop presentat
amb una nominació i una funcionalització per marcar l’autoria
del text, George Bush mira d’eximir-se de la responsabilitat dels
fets que anuncia mitjançant un salt generalitzador i un intent de
globalitzar les accions. Molt al començament ja es refereix a
“american forces”9, que són les que “are operating”, tot i que s’hi
inclou amb “we will no stop...”, i a “coalition” i “coalition
forces”, que esmenta genèricament, sense especificar mai quina
és exactament, però que en d’altres discursos adreçats al món
occidental Bush recorda insistentment que està composta “per 40
països de tot el món”10. En el seu desig de camuflar-se, el
president arriba al punt de referir-se als “United States and its
coalition”, amb un possessiu en tercera persona. A més, en els
casos que hi és present, de ser un enunciador unipersonal passa a
representar-se dins d’un col·lectiu (“our coalition” i “our only
enemy”) amb possessius de caràcter força inespecífic, cosa que
provoca que aquests col·lectius siguin molt difusos.
Salt globalitzador pel que fa a l’enunciatari. Ben avançat el
text, s’hi diu:
(6) And all the people who make up your country —kurd, Shi’a,
Turkomans, Sunnis, and others—[...] are a good and gifted

9

Cal remarcar l’eufemisme “forces”, fins i tot sense armades, per parlar de
l’exèrcit.
10
Va ser encapçalada per tropes dels EUA i Anglaterra, amb l’ajuda de
contingents menors d’Austràlia i Polònia. I 36 països més hi van donar suport
“moral”.
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people—the heirs of a great civilisation that contributes to all
11
humanity .

Apel·lació, en primer lloc a una agregació genèrica “all the
people who make up your country”12, a una classificació basada
en els grups ètnics i religiosos13, i finalment a la categoria
abstracta “civilisation”14. Els enunciataris no són, evidentement,
particularitzats sinó agregats i col·lectivitzats. El salt amb
“civilització” és molt notable. Bush esmenta “una gran
civilització”, amb una avaluació molt positiva, i deixa entendre,
implícitament, que no és la seva. Som davant d’una aliança o
d’un enfrontament entre civilitzacions, la “vostra” i la “nostra”?
A més, recorre a un parell de conceptes que gaudeixen de molta
tradició en l’imaginari col·lectiu nord-americà: la llei i l’ordre15.
Per globalitzar les actuacions, Bush empra diversos recursos.
S’ha de destacar, de primer, que les accions de l’enunciador no
reben mai les denominacions “guerra”, “atac” o “invasió”. Les
forces nord-americanes i de la coalició “operen” dins de Bagdad.
Això seu és, doncs, una “operació” en tercera persona, que
permet l’exclusió del president. De fet, com que aquesta és
l’actuació més compromesa, és millor mantenir-se’n al marge. A
11

Segons Lazar & Lazar (2007: 46), la referència positiva a la civilització dels
iraquians és una manera de justificar que l’atac no es fa contra una civilització
diferent sinó contra un grup que és una amenaça.
12
Ja que l’adjectiu “tot” és un quantificador indefinit amb funció
especificadora.
13
Cosa força complicada, donat el mosaic que hi ha a Iraq. Iraq és una nació
dins del món àrab, formada fonamentalment per dues ètnies (els àrabs, 80% de
la població, i els kurds, 17%). També hi ha en un grau més petit: turkomans,
iranians, armenis i assiris. Pel que fa als grups religiosos, és un país complex, ja
que el 90% dels habitants són musulmans però de dues branques diferents: el
xiisme (40%), també professat a Iran, i el sunisme (60%). Els kurds són
sobretot sunites. Per si no n’hi hagués prou amb això, s’ha de recordar que les
ètnies sobreïxen les fronteres del país. Així, els àrabs, que són tots aquells que
parlen la llengua àrab, s’estenen per molts d’altres països (del Pròxim Orient, la
península Aràbiga, el Magrib...) i els kurds per Turquia, Iran i Síria.
14
Entendrem per “categoria abstracta”, seguint Martínez del Castillo (1999),
aquella categoria que comporta més nombre d’operacions intel·lectives, sovint
categoritzades prèviament. Estaria a l’extrem oposat de la “categoria concreta”,
aprehesa per la percepció directa.
15
Recorda una mica el lema de les pel·lícules de l’Oest fins i tot.
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partir d’aquest moment, amb tot, Bush torna a aparèixer inclòs
morfològicament dins d’un col·lectiu en un seguit d’accions
positives:
(7) We will end a brutal regime.
(8) We will respect your great religious traditions.
(9) We will help you build a peaceful and representative
government.
(10) We are beginning to deliver food, water and medicine to
those in need.

S’ha de reconèixer que tots aquests verbs en primera persona
del plural tenen un referent ambigu, un “we” molt generalitzable.
El referent que es té més a mà en el text és “coalition”, però
també podria ser “Occident”. Només cal fer una lectura
intertextual de tots els discursos presidencials del moment per
corroborar aquesta idea.
I pel que fa a l’enunciatari, hi trobem la imposició de
pressuposicions. La primera en l’enunciat:
(11) We will end a brutal regime, whose aggression and
weapons of mass destruction make it a unique threat it the
world.

en què s’hi vehicula la pressuposició innegociable de la
possessió d’aquesta mena d’armes i s’hi estén geogràficament el
conflicte amb l’ús dels mots “mass” i “world”. La destrucció que
poden fer aquestes armes és “massiva”, de llarg abast i radi
ampli16. I la segona pressuposició es troba en:
(12) Iraq will go forward as a unified, independent and
sovereign nation that has regained a respected place in the
world.

16

De ser una qüestió dels nord-americans i, si per cas, dels seus socis, passa a
ser una qüestió mundial.
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ja que se’n desprèn que “Iraq no té un lloc respectable al món”,
parafrasejable com “el món no respecta Iraq”17. Salt
globalitzador indiscutible. A més, en:
(13) You are a good and gifted people —the heirs of a great
civilisation that contributes to all humanity.

es fa esment de la col·lectivització dels implicats, mitjançant
“people”18, de la seva categorització com “good” i “gifted”, de la
seva funcionalització com “heirs of a great civilisation” i de la
seva inclusió dins d’un grup molt general que és, precisament, la
humanitat. Novament s’hi dóna, doncs, la globalització,
mitjançant “la mundialització” del conflicte i mitjançant la
inclusió dels destinataris en dues categories abstractes: la
civilització i la humanitat.
D’altra banda, pel que fa a enunciador i enunciatari hi ha un
paral·lelisme una mica fal·laciós en:
(14) Our only enemy is Saddam’s brutal regime —and that
regime is your enemy as well.

ja que fa una afirmació que juga a posar totes dues parts en el
mateix bàndol i que, a més, imposa: “els iraquians no sou els
nostres enemics”. L’actuació, el bombardeig de Bagdad, passa a
ser un intent d’alliberar un poble oprimit per un dictador armat i
brutal i per estendre la llibertat i els valors occidentals. De fet,
amb la idea de l’Eix del mal, esmentada en d’altres textos
adreçats a l’opinió mundial, encara se n’amplia més l’abast i es
converteix en una “guerra contra el terror global”19.
Una mica més amunt ens plantejàvem la pregunta: aliança de
civilitzacions o enfrontament de civilitzacions? En aquest sentit,
pot ser interessant esmentar l’intent generalitzador dels valors
17

Si del que es tracta és de tenir armes per fer-se respectar, Iraq no ho ha
aconseguit. De totes maneres, “el món no tem Iraq” seria més adequat vista la
situació real.
18
“Persona” vol dir precisament “individu de l’espècie humana”, segons el
DIEC.
19
Per això, en molts discursos es parla de la “batalla” d’Iraq, com una part
d’una guerra més general, que va començar a l’Afganistan i que podia seguir en
d’altres parts del món.
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nord-americans i occidentals que es projecta en el text, quan
Bush promet els avantatges del sistema democràtic occidental als
iraquians mitjançant un joc anafòric: “sereu lliures per construir
una vida millor”, “sereu lliures per assolir la prosperitat
econòmica sense les sancions econòmiques”20, “sereu lliures per
viatjar i per dir el que penseu”, “sereu lliures per participar en els
assumptes econòmics d’Iraq”21, “mereixeu alguna cosa més que
la tirania i la corrupció, i les sales de tortura” i “mereixeu viure
en llibertat”. Tot, amb el convenciment implícit que “la nostra
coalició” ho farà possible, i que els Estats Units assumeixen el
paper de policia del món, de policia global22.
Diuen Lazar & Lazar (2007):
La internacionalització de la guerra d’Estats Units va tenir
també la noció més expansiva de causa justa, una extensió més
enllà de la identitat nacional per representar la comunitat global
de nacions. Això els va servir per reforçar la seva causa moral i
augmentar la seva autoritat moral com a líders globals. A més,
els va servir per assegurar els seus interessos nacionals, en
defensar els altres i legitimar les seves intervencions militars a
l’estranger. (Lazar & Lazar, 2007: 62)

No es pot oblidar que, per legitimar tota l’acció, va ser
necessària la construcció d’un enemic perillós. Per això, en
aquest discurs té un paper predominant la construcció d’un
criminal, Sadam Hussein, que té armes de destrucció massiva i
que ha dut a terme molts actes criminals sobre víctimes
innocents. L’afirmació “una llarga era de por i crueltat s’acaba”
col·labora a aquesta finalitat mitjançant una generalització
20

Amb una pressuposició que els assegura que els aixecaran les sancions que
pateixen des de fa temps.
21
Aquí es deu haver de llegir: “per gestionar el vostre petroli”, raó final de la
guerra. El verb “participar”, però, no és “dirigir” o “gestionar”. S’infereix,
doncs, que d’altres seran els gestors dels recursos naturals dels iraquians.
22
Diu Bush en un discurs del 2002: “Els homes i les dones de les nostres forces
armades han enviat un missatge molt clar a cada enemic del Estats Units: fins i
tot 7.000 milles lluny, a través dels oceans i continents, al cim de les muntanyes
i a les coves, no deixarem que ningú s’escapi de la justícia d’aquesta nació”. El
“ningú” implica “cap ésser humà”, per tant, fa pensar en una justícia global,
mundial.

I. La construcció de la identitat transnacional...

35

impersonalitzadora i una sinècdoque. Sadam no hi és present, tot
i que hi és reclamat per relació de causa i efecte.
7. LA GLOBALITZACIÓ DE LA CRISI
L’acceptació del poder intrínsec d’alguns organismes o
institucions, com ara la monarquia o l’església catòlica, forma
part de la ideologia. I la seva nominació, de la ideologia
lingüística; perquè racionalitza en termes comprensibles
culturalment la realitat social de què es parla. En el cas del Fons
Monetari Internacional (FMI), aquesta realitat és econòmica23.
Per un principi d’autoritat inherent, de poder inherent, tots els
discursos, textos i afirmacions fets per aquest organisme gairebé
impersonal —pocs en coneixen el director gerent, Dominique
Strauss-Khan— passen a ser indicadors indiscutibles de la
realitat econòmica.
L’FMI és el resultat d’un conveni entre els 45 estats que
formaven l’ONU el 22 de juliol de 194424 i va entrar en vigor al
desembre de 1945. El seu objectiu era establir un marc de
cooperació econòmica que evités les polítiques nefastes que va
provocar la Gran Depressió dels anys trenta. El seu paper ha
estat fonamental en aquests darrers anys, els de l’era postguerra
freda, en què s’ha anat configurant el que podríem anomenar “la
política econòmica global”25, la “globalització” en el sentit
restringit. En aquest període, precisament, és quan s’han imposat
un seguit d’idees:
a) El mercat és més racional que l’Estat i, evidentment,
que l’individu; per això, no és el votant sinó el consumidor
qui és sobirà. Les competències i els papers dels estats i el
mercat es barregen i s’intercanvien26. I el mercat esdevé
23

Per bé que en el seu nom només tingui en compte una part de tot el sistema
econòmic: la que fa referència a la moneda, per tant, als diners.
24
Ara ja en formen part 145 països.
25
Chakravartty & Zhao (2008: 11) defineixen la política econòmica com
l’estudi de les relacions socials, sobretot de les relacions de poder, que es donen
en la producció, la distribució i el consum de recursos.
26
I hi podem veure com un cap d’Estat elegit democràticament truca
humilment a la porta del gerent d’una multinacional de l’automobilisme.
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global, amb uns fluxos constants de capital, persones,
feina i cultura27.
b) El sistema capitalista, liderat pel Banc Mundial i el
Fons Monetari Internacional, és l’únic sistema econòmic
que pot aportar progrés i modernització a tots els racons
del món. La seva globalització transnacional és un procés
d’integració flexible i sense fissures28. Les relacions
socials desiguals que promou no es poden canviar. I les
seves teories modernitzadores es basen en el temps (països
desenvolupats, països “encara no” desenvolupats), més
que no pas en les relacions jeràrquiques (països
explotadors i països explotats).
c) L’economia de mercat i la democràcia són un binomi
indefugible i incontrovertible.
Aquesta era postguerra freda, però, s’ha vist sacsejada per
una crisi financera important29 que ha posat de manifest, com ja
ho havien fet l’atac a les torres bessones i la desfeta d’Iraq, que
ens endinsem en una etapa post-Washington-Consensus que
haurà de suavitzar per força els excessos del neoliberalisme.
Potser s’haurà de pensar en una política econòmica transcultural,
com diuen Chakravartty & Zhao (2008: 10, 12)30, que inverteixi
el procés i faci que els països no occidentals entrin a formar part
del mercat cultural global amb productes de caràcter
transnacional.
El document concret de l’FMI que analitzarem és un informe
anomenat Lecciones iniciales de la crisis. Panorama general de
las fallas del mercado que, tal com es veu en el títol, amb l’ús de

27

Segons el neoliberalisme, el mercat vol interpenetrar tota la societat, fins al
punt que, tal com deia Polanyi (1957, apud a Chakravartty & Zhao 2008: 5), ha
de ser capaç de promoure les bases ètiques de la vida social.
28
Mentre que la realitat ens ha fet veure que és l’origen de diversos conflictes
socials arreu: per la mobilitat dels ciutadans, la redefinició del poder dels estats
o la mobilitat estratègica del capital.
29
Ja hi havia hagut, però, la russa als 90 i la del Sud-est asiàtic el 1997.
30
Una política transcultural oposada a l’homogeneïtzació cultural, que potser
pretén la globalització, menarà a encontres desiguals entre cultures
(colonialitzadores i colonialitzades, imperialistes i globalitzadores) que crearan
nous estils, formes i pràctiques culturals.
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“panorama general” ja indica quin nivell d’argumentació
globalitzadora adoptarà.
Representació de l’enunciador. Tot i la vocació internacional
que declara que té, el Fons Monetari s’amaga completament en
els enunciats de l’informe, n’és exclòs. Tan sols hi apareix una
vegada subsumit en “ambos grupos de autoridades económicas”
perquè, fent una mica d’esforç de descodificació, es pot arribar a
la conclusió que l’enunciador es refereix a “las autoridades
macroeconómicas” i a “las autoridades financieras”, i és evident
que l’FMI pertany al primer grup. El fet de no sortir mai en
primera persona i de fer-ho només en una ocasió i encara amagat
dins d’un col·lectiu difícil de determinar és un intent clar
d’allunyar-se totalment de l’escenari de la crisi. Per tant, tota la
responsabilitat de les accions que s’hi esmentaran caurà més
aviat sobre d’altres agents.
Representació dels enunciataris. Se suposa que els receptors
del missatge són els ciutadans del món, ja que la crisi es
considera global des de totes les instàncies polítiques i
econòmiques. És a ells a qui va adreçat aquest text, aparentment.
Però el mot “lecciones” del títol implica que els receptors
principals han de ser aquells que poden aprendre’n alguna cosa
perquè poden fer-hi alguna cosa, aquells que d’alguna manera
gestionen la macroeconomia. A més, sembla que aquestes només
seran les “lecciones iniciales”, per tant, s’ha d’inferir que n’hi
haurà encara de posteriors i que, per tant, al febrer de 2009 la
crisi només havia començat. I qui són, exactament, aquests
col·lectius que poden rebre’n alguna lliçó profitosa i que, per
tant, apareixen en el text? Fonamentalment, dos grans grups
personalitzats:
a) Els funcionalitzats amb un paper institucional: “las
agencias calificadoras de riesgo”, “las autoridades”31,
“ambos grupos de autoridades económicas”32 i “nuevas
instituciones” que no s’especifiquen.
31

Sense dir quines. En d’altres enunciats s’esmenten les macroeconòmiques i
les financeres, però és evident que les polítiques també hi deuen tenir alguna
cosa a dir, per bé que mai no hi són esmentades explícitament.
32
Es refereix a les autoritats macroeconòmiques i les financeres.
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b) Els classificats amb una categoria que no és un paper
institucional: “inversionistas de todo el mundo”.
Salt globalitzador pel que fa a l’enunciador. En el text,
l’enunciador passa de ser l’FMI a esdevenir una part poc
definida de “las autoridades macroeconómicas”, és a dir,
mundials.
(15) Ninguno de ambos grupos de autoridades económicas veía
las repercusiones más amplias del creciente riesgo del sector
financiero paralelo.
(16) Tampoco advirtieron que las tendencias en todo el espectro
económico [...] planteaban riesgos de sucesos externos costosos
para todo el sistema.

El món hi és considerat com un sol sistema econòmic
globalitzat. I les autoritats macroeconòmiques i financeres
s’amaguen en el text darrere de “todo el sistema”, que peca
novament de poc concret, ja que del que en realitat es parla és
només de l’econòmic.
Un recurs que també treballa en aquesta direcció és
l’adjectivació
amplificadora
de
“Fondo
Monetario
Internacional” que presenta l’enunciador com un ens d’àmbit
mundial, regulador, doncs, de tota l’economia monetària
mundial.
A part d’aquesta inclusió en un col·lectiu, l’exclusió del
subjecte és sistemàtica al llarg de tot el text, sobretot mitjançant
oracions impersonals:
(17) Nunca se resolvió la fragmentación.
(18) En general, la estabilidad macroeconómica y financiera se
trataban de forma separada.
(19) Se repetirà el exceso de optimismo que llevará a presagiar
una prosperidad interminable.

Però també a través de la utilització de nominalitzacions
impersonalitzadores:
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(20) Pravaleció el optimismo.
(21) El fuerte crecimiento unido a la alta volatilidad propició
evaluaciones demasiado optimistas.
(22) Falló la disciplina de mercado.

Fins i tot, quan fa enunciats de modalitat deòntica, ja que al
cap i a la fi el text pretén donar consells, l’FMI s’hi esvaeix del
tot. És molt significatiu l’enunciat:
(23) Más allá de quién haya tenido la culpa de la crisis,
33
corresponde preguntar-se por qué
las autoridades no
neutralizaron el peligro en ciernes.

A (23) l’enunciador imposa 5 pressuposicions cabdals: a) hi
ha crisi, b) algú n’és el culpable, c) hi havia un perill en potència,
d) aquest perill s’hauria pogut neutralitzar abans que arribés a ser
una crisi, i e) les autoritats (amb una col·lectivització
inespecífica) eren qui ho havia d’haver fet. Per tant, el mateix
enunciat es contradiu pragmàticament, perquè allò que s’hi
implica es contradiu amb allò que s’hi pressuposa: fa implicar
que “no cal fer esment de qui ha provocat la crisi”; però fa
pressuposar “les autoritats la podrien haver aturat”. Algun grau
de responsablitat, doncs, hi tenen. Amb tot, l’FMI deixa ben clar
que no forma part d’aquest col·lectiu perquè anomena l’acció
amb un verb en tercera persona, “no neutralizaron”. Aquesta
exclusió ja s’ha fet palesa en “corresponde preguntarse”, que
també amaga el subjecte, tot i que evidentment és el mateix
enunciador qui es fa la pregunta. Un enunciador que, més
endavant, torna a posar en funcionament aquest recurs quan diu
“debe actuarse previendo que habrá innovación”, ja que l’FMI
serà el primer que s’haurà d’aplicar el consell.
Salt globalitzador pel que fa a l’enunciatari. Ja s’ha comentat
l’intent de classificar i funcionalitzar l’enunciatari però encara
s’empren d’altres recursos molt productius per globalitzar-lo. En
primer lloc, se’l determina amb una espacialització
33

La cursiva és seva.
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amplificadora, com en el cas dels inversionistes que són “de todo
el mundo”. En segon lloc, es fa un treball profund i efectiu de
despersonalització
mitjançant
la
nominalització34
impersonalitzadora en: “el crecimiento mundial”, “el fuerte
crecimiento”, “la alta volatilidad”, “el riesgo futuro”, “el sistema
de remuneración del sector financiero”, “el desplome
financiero”, “el ímpetu de la toma de riesgo”, “el sistema
financiero”, “la disciplina de mercado”, “la estabilidad
macroeconómica y financiera”, “la prosperidad interminable”,
“los procedimientos de diligencia”, “el sector bancario”, “el
mercado”, ”todo el espectro económico” i “todo el sistema”35.
Així, per exemple, afirma que:
(24) El sistema
instrumentos.

financiero

creó

nuevas

estructuras

e

(25) El sistema de remuneración del sector financiero [...]
reforzó el ímpetu de la toma de riesgo.

Aquestes denominacions, referències a la realitat, imposen,
per la pressuposició d’existència dels sintagmes nominals
determinats, que aquests sintagmes nominals tenen referents
clars i delimitats, cosa que no és ben bé així. Precisament, el seu
ús n’esborra una part fonamental: els components humans.
D’aquesta manera, no fa res més que allunyar les accions i els
actors, perquè mostra el sistema com si actués autònomament.
Mostra el sistema com un mecanisme ben greixat que té vida
pròpia, molt més enllà de les persones i sense tenir-hi gaire a
veure. Com si qui va crear les estructures i els instruments no
34

Entendrem el terme “nominalització” més en un sentit discursiu que no pas
gramatical. És a dir, com l’estratègia que suposa usar un nom en lloc d’un verb
amb la intenció, sovint, d’amagar el subjecte de l’acció verbal. Així: “La
policia va aturar la manifestació amb violència i els convocants van denunciarho a la fiscalia” es pot convertir en “L’aturada violenta de la manifestació va
ser el motiu de la denúncia dels convocants davant la fiscalia”, on la policia ja
ha desaparegut.
35
És fàcil veure que la majoria de nominalitzacions pertanyen al món de les
ciències: física, biologia i química, sobretot.
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haguessin estat algunes persones o l’ímpetu d’arriscar-se no el
tinguessin els inversors o els directors de les entitats financeres.
En aquest sentit, ja en el títol del document s’esmenten “las
fallas del mercado”, amb una nominalització impersonalitzadora,
com si el mercat funcionés sol. En definitiva, es tracta de
convèncer que qui ha fallat és el mercat i no pas aquells que el
fan funcionar o el controlen.
Per globalitzar les actuacions. L’FMI utilitza oracions
impersonals, passives pronominals, per amplificar l’abast de les
accions que esmenta. Per exemple, quan parla de les solucions i
adverteix que: “se repetirà el exceso de optimismo que llevará a
presagiar una prosperidad interminable” apel·la a un optimisme
universal, com si hagués afectat tothom, a cada una de les
persones que poblen la terra. I ho fa impersonalitzant i esborrantse, com si l’FMI no hagués estat un dels qui més va acomboiar
l’optimisme. I quan fa referència a les polítiques
“macroprudencials” també afirma: “se trataba en forma separada
la estabilidad macroeconòmica y financiera”, “se centraba la
estabilidad económica en el crecimiento y en la inflación baja y
estable”, “se enfocaba la estabilidad financiera en la supervisión
del sector bancario formal a nivel de empresa”. Per tant, en no
concretar el subjecte, se’l generalitza, i amb ell les actuacions. Ja
veiem que més que parlar de les polítiques que s’haurien de dur a
terme, l’FMI es refereix a les que s’han dut a terme, que ha dut a
terme o ha propiciat, doncs. Però, en lloc de responsabilitzar-se’n
directament, s’hi torna a amagar darrere d’una impersonalització.
Finalment, les accions també es globalitzen mitjançant la
utilització d’adjectivació amplificadora, com en “el crecimiento
mundial”, “políticas macroeconómicas” i “estabilidad
macroeconómica”. La “macroeconomia” seria precisament
l’economia que està per damunt dels estats, més que ser
“internacional” seria “transnacional”.
8. LA GLOBALITZACIÓ DE L’ÈTICA
Amnistia Internacional és una organització fundada el 1961 a
Anglaterra, gràcies a la iniciativa d’un advocat britànic, Peter
Benenson. D’entrada, el seu objectiu és l’extensió mundial dels
drets humans. Per això, elabora i difon un informe anual de gran
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repercussió arreu, i basa la seva identitat en la imparcialitat i la
independència.
Per què ens poden interessar com a europeus aquests
objectius? De fet, fou a París on el 1948 es va aprovar la
Declaració Universal36 dels Drets Humans, i va ser al nostre
continent on el 1950 es va promoure la Convenció dels Drets
Humans del Consell d’Europa. A més, la defensa d’aquests drets,
juntament amb els de la igualtat i la dignitat personal, la
protecció de la vida familiar i la llibertat d’opinió són la base del
que s’ha anomenat l’European rest37. Europa com a espai
simbòlic es vol fonamentar en aquests valors. Si la identitat d’un
grup es basa en l’experiència individual compartida i en els
valors a què dóna prioritat, aquests són aparentment els que
Europa vol fer seus.
En aquest apartat ens basarem en la manera com es presenta
aquest organisme (“Qui som?”) i en dos seccions breus del seu
informe del 2008 (“El món regió a regió” i “Promeses
incomplertes”).
Representació de l’enunciador: Tot i que AI es qualifica a si
mateixa amb l’adjectiu “internacional” (entre nacions), és
coneguda per tothom com una organització no governamental.
Per tant, s’inclou més aviat dins dels organismes transnacionals
que s’han esmentat al començament del treball, aquells que
operen per damunt dels estats. En la seva pagina web es defineix
com un “moviment global”, format per “persones voluntàries”,
“defensors i defensores dels drets humans”, que té la missió
d’impedir “els abusos greus contra els drets humans” i que
treballa per “fer respectar aquests drets a tot el món”. Apel·la,
doncs, a un àmbit global que queda delimitat pels conceptes
“persona”, ”dret humà” i “món”38. De fet, en lloc de presentar-se
com una institució prefereix fer-ho amb la generificació
36

“Universal” entès, com diu el DIEC, com a referit al “món i els seus
habitants”. Una vocació totalment global. Més endavant, en el text, torna a
sortir aquesta idea amb “van reconèixer la universalitat dels drets humans”.
37
Justícia europea.
38
No havíem dit fa un moment que el president dels Estats Units apel·lava a les
persones i a la humanitat? Doncs, AI també. Però el primer només a les
persones que són destinatàries del seu discurs i dels seus bombardejos, i la
segona a les de tot el món.
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“persones”, un grup “natural” d’éssers no funcionalitzats sinó
classificats gràcies a: “voluntàries” i “defensors i defensores”,
amb la diferenciació del gènere en aquest darrer cas39.
Representació de l’enunciatari. Els destinataris de l’informe
solen ser, a més dels socis d’Amnistia Internacional, els governs
mundials, que surten verbalitzats en l’apartat de les promeses
incomplertes. Per tant, ho fan com a poc fiables. Les seves
representacions corresponen a dos grans grups:
a) les col·lectivitzacions funcionalitzadores: “els líders
mundials”, “governs”, “molts governs”, “estats membres
de l’ONU”, “els màxims dirigents del món”, “les forces de
la globalització econòmica”40, “algunes excolònies”,
“antigues i noves potències” i “els nous líders”.
b) les col·lectivitzacions espacialitzadores: “més països”,
“occidentals i no occidentals”, “nombroses parts del món”,
“el nostre món”, “un món”, “extenses zones del món” i
“moltes parts del món”. En definitiva, hi construeix
l’escala “països”, “parts”, “zones” i “món”.
També hi esmenta, però, com a enunciataris implicats:
c) “les persones”, “persones”, “totes les persones”, “tots
els éssers humans”, amb un enfocament més
individualitzador i “la població”, “la societat civil” i “la
nostra humanitat comuna” amb un vessant més
humanitari.
Hi són presents, doncs, els mots “món” i “mundial”; però
també la “globalització econòmica”.
Salt globalitzador pel que fa a l’enunciador. Amnistia
Internacional no necessita fer cap salt perquè ja reconeix
d’entrada el seu àmbit global d’acció, és a dir, el món de les
persones, els éssers humans, els líders, els governs, les colònies,
i els països emergents, occidentals i no occidentals. En cap
moment, deixa de presentar-se com el moviment global que és.
39

Cosa que no havíem trobat fins ara.
Amb l’adjectiu especificador “econòmica” donen carta de naturalesa a un
altre tipus de “globalització”. Altrament, l’adjectiu especificatiu no tindria
sentit.

40
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Precisament, amb el mot “moviment” aconsegueix una
amplificació del referent gràcies a una categorització abstracta.
Fins i tot el seus adjectius possessius juguen en aquest sentit.
Així, quan assevera que:
(26) La injustícia, la desigualtat i la impunitat segueixen sent,
avui en dia, els trets distintius del nostre món.

fa referència a una comunitat global, el món de “tots els homes”,
de la humanitat, en què s’hi inclou i hi inclou tots els altres.
Salt globalitzador pel que fa a l’enunciatari. En el text es
troben poques referències als destinataris fonamentals: els
governs. Tan sols hi són esmentats una vegada en “molts
governs”, amb una agregació força inespecífica; i, indirectament,
en els “estats membres de l’ONU”. Els destinataris segons del
document, en canvi, són tractats com en un zoom: de la persona
a la població, de la població al país, del país a la zona o part del
món, de la zona al món sencer. És com si Amnistia no volgués
tenir, o no volgués reconèixer, el seu paper d’àngel de la guarda
controlador de les accions dels qui manen. Se n’allunya
volgudament en benefici de les persones que formen aquests
estats.
Els recursos, amb tot, que ajuden a globalitzar més els
enunciataris són, d’una banda, l’ús del quantificador indefinit
“tots”, és a dir, la generalització sense exclusions, aquella que
afecta la humanitat en conjunt; i, d’altra banda, la
col·lectivització mitjançant mots com “població”, “societat” i,
sobretot, “humanitat”. És interessant la denominació “actors
globals”, molt en la línia del que es defensa en aquest treball
sobre el terme “global” en sentit ampli, oposat, això sí, al
significat que AI acomboia en “les forces de la globalització
econòmica”.
Un tret molt importat d’aquest informe és que hi ha una
identificació molt gran, construïda a partir de les generificacions
i les categories abstractes, entre l’enunciador i els enunciataris.
En realitat, ambdós són presentats formant part d’un mateix grup
gràcies a “la nostra humanitat comuna”. La distància entre ells és
mínima, ben a l’inrevés del que passava en els altres dos textos
analitzats.
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Per globalitzar les actuacions, AI tampoc no necessita gaires
recursos per aconseguir ampliar l’abast de les actuacions a què fa
referència perquè les accions esmentades solen estar referides a
la defensa dels drets humans i dels valors universals, conceptes
globalitzadors indiscutibles a través de: a) “humans”, una
categoria que unifica enunciador i enunciataris, b) “els drets”,
uns elements basats en la justícia, i c) “universals”, un radi
d’acció global.
Com a accions positives, s’hi esmenten, per exemple:
41

(27) Totes les persones gaudeixen de tots els drets humans .
(28) Institucions de caràcter regional han desenvolupat el marc
dels drets humans.
(29) Moviments diversos, polifacètics i dinàmics fan front a la
manca de drets humans.
(30) Més països brinden protecció constitucional.

Com a accions negatives, en canvi:
(31) Molts governs han abusat del poder.
(32) Les forces de la globalització econòmica es van
comprometre a eradicar la pobresa.

Amb axiologia positiva, doncs, les persones, les institucions
regionals i de caràcter integral (oposades a les mundials i
globals), els moviments dinàmics i els països. I amb axiologia
negativa, els governs, els líders mundials i les forces
globalitzadores.

41

Terricabras (2002: 199) recorda que hi ha dos concepcions dels drets
humans: la liberal i la comunitarista. En la primera, es prioritzen els drets
humans individuals, per exemple, la llibertat dels ciutadans; mentre que, en la
segona, són importants els drets dels ciutadans però dins d’una comunitat, per
exemple, amb l’apel·lació a la justícia. Per ell, només la comunitat pot ser el
marc adequat de la defensa dels drets humans. Els drets humans reben la seva
legitimació a partir dels drets dels grups, i no a l’inrevés.
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En aquest apartat, les categories abstractes hi tenen un
paper destacat. Així, hi trobem “humanitat”, “drets”,
“valors”, “igualtat”, “justícia”, “Estat de dret”, “injustícia”,
“impunitat”, “desigualtat”, “democràcia”, “violacions” i
“corrupció”.
Pel que fa a l’espacialització amplificadora, és curiosa
l’atribució geogràfica dels dos grups que constitueixen el
món segons Amnistia: els “occidentals” i els “no
occidentals” perquè, mentre que el terme “occidental” té
una tradició i un referent força consensuat, —vindria a ser
el primer món—, el terme “no occidentals” és molt més
vague i està subordinat a l’altre grup per defecte. La
denominació més automàtica seria “orientals”; però el
terme “oriental” està poc delimitat. La gran divisió actual,
aquella que es troba en la interfície dels dos blocs que
friccionen més, es dóna entre Occident, el món occidental, i
l’Islam, a grans trets; però la referència religiosa
alimentaria la idea que la lluita és entre civilitzacions, cosa
que des d’Occident estant es vol evitar sempre que es
pugui.
I finalment, molt important l’apel·lació a un “sistema
multilateral de valors universals” com a fita a la que s’ha
d’aspirar.
9. CONCLUSIONS
George Bush, el Fons Monetari Internacional i Amnistia
Internacional miren de globalitzar les accions a què fan
referència i d’ampliar la seva identitat i la dels seus interlocutors
perquè així eixamplen notablement l’abast de la seva
comunicació —que és al cap i a la fi allò que volen. D’aquesta
manera, a més, aconsegueixen generalitzar la seva visió de la
realitat. Però, mentre que alguns dels recursos que empren són
comuns a tots tres enunciadors, d’altres són ben particulars.
Així, Bush apel·la al “món amenaçat”, “la nostra coalició” i
“el vostre país” com a escenari de la seva justícia, l’FMI a “todo
el sistema” i “todo el espectro económico”, i AI a “les persones”
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i els seus “drets”, i als “valors universals”. Tots tres fan servir
l’espacialització, per exemple amb “món”, “mundial”,
“universal” o “internacional”; i l’adjectivació amplificadora, per
exemple, amb “massiva”, “macroeconòmiques” o “global”,42
amb vista a estendre l’àmbit d’aplicació dels referents.
Però les diferències també són interessants de veure. D’una
banda, Bush personalitza el discurs en els primers moments i en
els darrers i mira de demostrar que controla el futur dels
enunciataris; però s’amaga quan es parla de l’operació bèl·lica.
Llavors, delega en “les forces nord-americanes” i es
col·lectivitza inespecíficament en “la coalició”. De més, és l’únic
que introdueix un concepte abstracte complex i relliscós, però
amb una certa tradició en la terminologia neoliberal —
“civilització”— per parlar dels valors culturals i religiosos dels
enunciataris.
D’altra banda, l’FMI s’esborra gairebé del tot i utilitza les
oracions impersonals i les categories abstractes com a tècniques
de camuflatge permanent, d’objectivació i despersonalització de
les accions, amb un efecte clarament amplificador. Els únics
agents personificats que apareixen en el seu discurs són “els
inversionistes”, “les agències qualificadores de risc” i “les
autoritats econòmiques”, tots col·lectivitzats i funcionalitzats.
AI, en canvi, es presenta com un col·lectiu de “persones
defensores” dels drets humans, com un “moviment global”, i fa
del “món” el seu territori físic, amb zones, països i continents;
però sobretot amb éssers humans que tenen drets universals.
Curiosament, comparteix alguna categoria abstracta amb Bush,
com ara “la humanitat” i “la corrupció”, absents, en canvi, del
discurs de l’FMI. I en té una de pròpia, que és “missió”43.
Finalment, cal remarcar que, mentre Bush i AI parlen dels
afectats per les accions referides, “every citizen of Iraq” o “those
in need” diu el primer; “per a totes les persones” i “a les víctimes
de les violacions dels drets humans” diu la segona; l’FMI no
42

En aquest cas, “global” no és en l’apartat de l’espacialització perquè fa
referència a l’adjectiu en el seu sentit habitual: “total, en conjunt, sense
especificar-ne les parts”.
43
Que no només hi és esmentada sinó remarcada amb negreta, per tant,
enfocada com a cabdal, i que té una reminiscència religiosa i evangelitzadora
clara.
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ofereix ni un sol cas de “beneficiació”, és a dir, d’objecte
indirecte. Per aquest organisme, no és necessari verbalitzar les
afectacions personals que provoquen les accions esmentades.
Vist tot el que s’ha comentat, són perfectament assumibles les
paraules de Martí (2002):
[Al món actual] hi ha una certa globalització econòmica i
especulativa, però no s’ha globalitzat prou el benestar, la
democràcia, l’accés a l’educació i altres dimensions de la dignitat
humana. Durant els propers anys s’haurà de construir un nou
sistema polític global que pugui assegurar, per a tots els éssers
humans i per a tots els pobles, una globalització justa. (Martí,
2002: 87)

Sembla que ja es parla d’una “agenda global”, en què
treballen en col·laboració les Nacions Unides i diverses
institucions governamentals i no governamentals, i que vol
orientar-se cap a l’eradicació de la violència, la generalització de
les pràctiques democràtiques44 i l’augment de la convivència i el
diàleg entre cultures. En aquest nou ordre, identitats culturals
que estaven amagades en el sistema internacional es faran
visibles i reclamaran un lloc en l’espai global, i els estats es
veuran superats pels “pobles”.
La identitat dels ciutadans del món occidental també
evolucionarà. Potser, en aquest nou ordre, la relació amb els
altres s’haurà de fer des de la igualtat de drets i deures, i des de
la compatibilitat de formes diferents. En un nou ordre, la
identitat s’hauria de poder escollir, o com a mínim s’haurien de
tenir les eines suficients per comprendre els mecanismes
mitjançant els quals els agents del sistema polític ens imposen,
ens neguen o ens conviden a adoptar identitats diverses. Ja s’han
vist tres exemples de discurs polític que en algun moment de la
darrera dècada han volgut afaiçonar una identitat determinada
per a aquests ciutadans: com a destinataris del terror d’un
dictador iraquià i beneficiaris de les accions d’una coalició de
forces armades; sense paper ni actiu ni passiu en un mercat
44

Cosa que no vol dir que hi hagi d’haver una cultura dominant, per exemple,
que la cultura cientificotecnològica del món “occidental” domini les més
agràries, o que les cultures d’arrel cristiana colonialitzin les islàmiques.
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global d’inversionistes i agències de qualificació de riscos, i com
a persones d’aquest món amb drets universals.
Si es vol trencar aquest cercle viciós d’imposició de falses
identitats o si es vol entrar a formar part d’una identitat global,
fer atenció al llenguatge, i molt especialment al discurs polític,
serà fonamental. S’haurà de vigilar, doncs, de no deixar-se
globalitzar amb recursos falsos i de no permetre que ens
deslocalitzin culturalment.
Un primer pas en aquesta direcció, que aquest treball ha posat
de manifest, serà vigilar:
a) les generalitzacions poc fonamentades, basades en
col·lectivitzacions inespecífiques, com ara “coalition”.
b) les estratègies de camuflatge dels subjectes
responsables d’algunes accions, com ara les exclusions,
per exemple en “se repetirá el exceso de optimismo”, i les
delegacions, per exemple en “your nation well be soon
free”.
c) les categories abstractes si no van acompanyades de
referències concretes a persones i fets. Darrere de la
paraula “corrupció” s’amaguen “els corruptes” i darrere d’
“el sistema de remuneración del sector financiero” hi ha
les pràctiques més o menys abusives dels directius de les
entitats bancàries. Quan s’esmenti el mot democràcia, per
exemple, s’haurà de mirar d’emplenar de contingut, amb
mesures concretes orientades a les persones concretes45.
d) les generificacions perquè responguin a la realitat. Si es
diu “all the people” s’haurà de poder aplicar l’enunciat a
totes les persones, és a dir, que el quantificador no sigui
només un recurs més d’una falsa globalització verbal sinó
que tingui una veritable vocació universal. I que això es
pugui demostrar amb fets.
e) les adjectivacions amplificadores perquè són molt
fàcils de dir i molt difícils de demostrar. El cas més clar és
45

I recordarem, com ho fa Terricabras (2002: 195), irònicament, que
“l’abstracció i la generalització són fonts importants de desmobilització
intel·lectual i moral: quan tot és general i abstracte, tot és tan llunyà i
desconegut, que només ho poden resoldre els savis”. I els mortals normals no hi
tenim res a fer.
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el de “weapons of mass destruction”, que no ha pogut ser
desmentit perquè no ha arribat a tenir carta de naturalesa,
més enllà del llenguatge. En aquest món dominat pels
mitjans de comunicació, de vegades existeix allò que s’hi
verbalitza; encara que la realitat no ho confirmi. Per tant,
s’han de demanar proves d’allò que s’afirma.
f) els paral·lelismes no demostrats, aquelles operacions
assimiladores que no tinguin fets que les ratifiquin. El
raonament en pot generar de tota mena, de similituds, però
la realitat no sempre va en el mateix sentit.
g) els valors, perquè pel fet de ser també molt abstractes
semblen generalitzables en qualsevol situació. Així, per
exemple, “la llibertat” que vol imposar Bush és el
concepte de “llibertat” del seu país; però potser no és el
dels qui ell vol fer lliures.
I exigir:
a. La determinació de les col·lectivitzacions
inespecífiques. Quan s’esmentin “governs”, “algunes
excolònies”, “moviments diversos”, serà recomanable
que es precisin els referents que s’hi evoquen.
Altrament, ens poden fer passar uns referents per uns
altres.
b. La
concreció
de
les
col·lectivitzacions
morfològiques. Si se sent “our coalition” o “we will
respect our your great religious traditions”, sempre
s’haurà d’escatir qui s’amaga darrere dels posseïdors.
c. La beneficiació de les actuacions globals i particulars.
S’ha de fer per manera d’aconseguir saber qui seran
les persones afectades per les accions polítiques i
econòmiques. Altrament, l’objectiu de fer visible
tothom s’allunya irremissiblement.
Només si coneixem els recursos del discurs dominant i dels
agents polítics podem tenir llibertat per destriar el paper que ens
hi atorguen i el paper que, en darrer terme, volem fer en aquest
món globalitzat per bé o per mal. Es tractaria de fer que cada
vegada més ho sigui “per bé”.
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ANNEX
Missatge del president dels EUA, George Bush, al poble iraquià
This is George W Bush, the President of the United States. At this
moment, the regime of Saddam Hussein is being removed from power,
and a long era of fear and cruelty is ending. American and coalition
forces are now operating inside Baghdad - and we will not stop until
Saddam'
s corrupt gang is gone. The government of Iraq, and the future
of your country, will soon belong to you.
The goals of our coalition are clear and limited. We will end a
brutal regime, whose aggression and weapons of mass destruction
make it a unique threat to the world. Coalition forces will help maintain
law and order, so that Iraqis can live in security. We will respect your
great religious traditions, whose principles of equality and compassion
are essential to Iraq'
s future. We will help you build a peaceful and
representative government that protects the rights of all citizens. And
then our military forces will leave. Iraq will go forward as a unified,
independent and sovereign nation that has regained a respected place in
the world.
The United States and its coalition partners respect the people of
Iraq. We are taking unprecedented measures to spare the lives of
innocent Iraqi citizens, and are beginning to deliver food, water and
medicine to those in need. Our only enemy is Saddam'
s brutal regime and that regime is your enemy as well.
In the new era that is coming to Iraq, your country will no longer be
held captive to the will of a cruel dictator. You will be free to build a
better life, instead of building more palaces for Saddam and his sons,
free to pursue economic prosperity without the hardship of economic
sanctions, free to travel and speak your mind, free to join in the
political affairs of Iraq. And all the people who make up your country Kurds, Shi'
a, Turkomans, Sunnis, and others - will be free of the
terrible persecution that so many have endured.
The nightmare that Saddam Hussein has brought to your nation will
soon be over. You are a good and gifted people - the heirs of a great
civilisation that contributes to all humanity. You deserve better than
tyranny and corruption and torture chambers. You deserve to live as
free people. And I assure every citizen of Iraq: your nation will soon be
free.
Thank you.
<http://www.number10.gov.uk/Page3469> [Accés 15/02/2009]
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Lecciones iniciales de la crisis

Problemas. Las raíces del desplome financiero se remontan a los
siete años precedentes, de bajas tasas de interés y fuerte crecimiento
mundial. Por un lado, intervinieron factores macroeconómicos, ya que
las bajas tasas de interés hicieron que inversionistas de todo el mundo
buscasen mayor rendimiento en créditos de peor calidad, y el fuerte
crecimiento unido a la alta volatilidad propició evaluaciones demasiado
optimistas sobre el riesgo futuro. Por otro lado, y en parte en respuesta
a la demanda, el sistema financiero creó nuevas estructuras e
instrumentos que aparentemente ofrecían mayores rendimientos
ajustados en función del riesgo, pero que de hecho eran más riesgosos
de lo que parecían. En este marco, falló la disciplina de mercado y
prevaleció el optimismo, los procedimientos de diligencia debida
quedaron en manos de las agencias calificadoras de riesgo y el sistema
de remuneración del sector financiero, basado en las ganancias a corto
plazo, reforzó el ímpetu de la toma de riesgo.
Soluciones. Aunque pocas crisis parecen inevitables, esto es así solo
a posteriori: seguramente se repetirá el exceso de optimismo que
llevará a presagiar una prosperidad interminable. Además, todas las
soluciones comportan costos, y debe actuarse previendo que, por cada
norma impuesta, habrà una innovación. No obstante, es posible que
nuevas instituciones y marcos de política mitiguen las crisis futuras, al
menos hasta el siguiente cambio de paradigma; así ocurrió en el
período de la posguerra, cuando las garantías de los depósitos y la
gestión macroeconómica del New Deal generaron cierta estabilidad.
Más allá de quién haya tenido la culpa de la crisis, corresponde
preguntarse por qué las autoridades no neutralizaron el peligro en
ciernes. Si hay un hecho común a todas estas lecciones es que nunca se
resolvió la fragmentación.
Políticas macroprudenciales. En general, la estabilidad
macroeconómica y financiera se trataban de forma separada: la primera
se centraba en el crecimiento y en mantener una inflación baja y
estable, mientras que la segunda se enfocaba en la supervisión del
sector bancario formal a nivel de empresas. Ninguno de ambos grupos
de autoridades económicas veía las repercusiones más amplias del
creciente riesgo del sector financiero paralelo: tampoco advirtieron que
las tendencias en todo el espectro económico en materia de crecimiento
del crédito, apalancamiento y precios de la vivienda planteaban riesgos
de sucesos externos costosos para todo el sistema.
<http://www.imf.org/external/spanish/np/pp/2009/020609s.pdf> [Accés 29/01/2009]
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Informe anual 2008 d’Amnistia Internacional
Qui som

Amnistia Internacional és un moviment global integrat per
persones, en la seva majoria voluntàries, que treballen perquè es
respectin els drets humans en tot el món.
La nostra visió és la d’un món en el qual totes les persones
gaudeixen de tots els drets humans proclamats en la Declaració
Universal dels Drets Humans i en altres instruments internacionals de
drets humans.
Animats per aquesta visió, la nostra missió consisteix a realitzar
labors d’investigació i acció centrades a impedir i posar fi als abusos
greus contra tots els drets humans.
El món regió a regió
Àfrica. El marc de drets humans d’Àfrica s’ha desenvolupat
mitjançant diversos tractats de drets humans i institucions de caràcter
integral, però els drets humans promesos en la Declaració Universal
estan molt lluny de convertir-se en una realitat per a tota la població
africana.
Amèrica. Estan sorgint moviments diversos, polifacètics i dinàmics
que fan front a aquest problema i que desenvolupen noves formes
d’activisme i potenciació dels drets humans. Aquests moviments
exigeixen que tots els drets consagrats en la Declaració Universal de
Drets Humans siguin una realitat per a totes les persones.
Àsia i Oceania. Aquest any de commemoració de la Declaració
Universal de Drets Humans, a molts països la perspectiva d’un recurs
efectiu per a les víctimes de violacions de drets humans no ha deixat de
ser només un somni.
Europa i Àsia Central. Malgrat la intimidació, les amenaces i les
detencions, defensors i defensores dels drets humans de tota la regió
s’han mantingut ferms en la visió de 1948, han continuat desenvolupant
la seva labor amb decisió i han inspirat d’altres a unir-se a la recerca
d’una pau duradora i del respecte dels drets humans de totes les
persones.
Orient Mitjà i Nord d’Àfrica. S’hauria hagut d’esperar que, amb
tant de suport inicial, la Declaració Universal hauria d’haver tingut més
impacte en la vida de les persones que habiten la regió.
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Promeses incomplertes
Els líders mundials s’haurien de disculpar per no haver atès la
promesa de justícia i igualtat recollida en la DUDH, adoptada fa 60
anys. En les últimes sis dècades, molts governs han demostrat més
interès a exercir l’abús de poder i a perseguir el profit polític personal
que a respectar els drets de les persones a qui governen.
Amb això no es vol negar els avenços que hi ha hagut en la creació
de normes, sistemes i institucions de drets humans en l’àmbit
internacional, regional i nacional. S’ha avançat molt en nombroses
parts del món. El nombre de països que brinden protecció institucional i
jurídica als drets humans és més gran que mai. [...]Tots els estats
membres de l’ONU han acceptat un debat públic sobre la seva actuació
en matèria de drets humans.
I, malgrat tot, la injustícia, la desigualtat i la impunitat segueixen
sent, avui en dia, els trets distintius del nostre món.
En un gest de lideratge extraordinari, els màxims dirigents del món
es van posar d’acord per adoptar la DUDH. Els estats membres de
l’ONU van demostrar gran valentia i capacitat de previsió dipositant la
fe en valors universals. [...] Extenses zones del món estaven sotmeses
encara al jou de la colonització.
Els encarregats de redactar la DUDH van actuar moguts pel
convenciment que només un sistema multilateral de valors universals,
basat en la igualtat, la justícia i l’Estat de dret, podia fer front als reptes
futurs. [...] Van reconèixer la universalitat dels drets humans —tots els
éssers humans neixen lliures i iguals— i la seva indivisibilitat ja siguin
econòmics, socials, civils, politics o culturals. Tots els drets s’han de
satisfer amb un compromís idèntic. Són la base de la nostra seguretat
jurídica y de la nostra humanitat comuna.
A l’entrada del segle XXI, els atemptats terroristes de l’11 de
setembre de 2001 van transformar una vegada més el debat dels drets
humans en una discussió divisiva i destructiva entre “occidentals” i “no
occidentals”, que va restringir les llibertats i va alimentar les sospites,
els temor, la discriminació i els prejudicis entre governs i persones.
Les forces de la globalització econòmica van portar noves
promeses, però també nous reptes. Encara que els líders mundials van
afirmar el compromís amb l’eradicació de la pobresa, la majoria no va
fer cas dels abusos contra els drets humans.
Mirant enrere, allò que sorprèn més és la unitat de propòsit que van
demostrar els estats membres de l’ONU en adoptar la DUDH sense un
sol vot discrepant. Avui, amb l’aclaparadora crisi de drets humans, no
existeix una visió comuna entre els líders mundials per fer front als
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reptes contemporanis en matèria de drets humans en un món cada
vegada més en perill, insegur i desigual.
El panorama polític actual és molt diferent del que hi havia fa
seixanta anys. Avui existeixen molts més estats que el 1948. Algunes
excolònies sorgeixen ara com a actors globals juntament amb els antics
colonitzadors. ¿Podem esperar que potencies antigues i noves es posin
d’acord? ¿Podran els nous líders i la pressió de la societat civil
introduir un canvi en aquest any de commemoració?
<http://archive.amnesty.org/air2008/esl/introduction.html> [Accés 29/04/2009]

II. UN FENOMEN TRANSCULTURAL I ESPECÍFIC
ALHORA: EL DISCURS POPULISTA∗
Patrick Charaudeau
Université Paris 13
1. INTRODUCCIÓ
Si volem estudiar els fenòmens de comunicació i de discurs
en el camp polític haurem afrontar dos problemes: d’una banda,
la relació entre llenguatge i acció, d’una altra, la categorització
dels fenòmens.
En efecte, haurem de preguntar-nos quina relació s'
estableix
entre llenguatge polític i actes polítics, conscients que, unes
vegades, la paraula és produïda amb la intenció d’amagar els
actes i, unes altres, esdevé acte des del moment que és una presa
de decisió amb efectes performatius. Però podem anar més lluny
i considerar que els actes mateixos tenen significat, com les
paraules. Aleshores, les accions són discursos: fer això significa
dir allò; fer votar una llei contra l’ús de símbols religiosos a
l'
escola pública, com es va fer a França el 2004, és declarar que
es defensa el principi de laïcitat.
Així doncs, s'
estableix una relació de reciprocitat (no
simètrica) entre actes i discurs. I cal tenir en compte aquest tipus
de lligam entre paraula i acció quan ens disposem a analitzar el
discurs populista, perquè una paraula considerada populista
podria amagar actes que no ho són i, a l’inrevés, els actes
considerats populistes podrien ser encoberts per paraules que no
ho semblen.
Aquest fet recomana ser prudents a l’hora de les
comparacions que necessàriament haurem de fer entre els
discursos dels diversos actors polítics. Per exemple, si volem
comparar els discursos de determinats actors polítics considerats
populistes, com ara Perón a l’Argentina, Chávez a Veneçuela o
Le Pen a França, haurem d’identificar les semblances i les
diferències lingüístiques, però també haurem de tenir en compte
∗

Traducció de l’original en francès realitzada per Maria Josep Marín.
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les seues accions. Perquè, més enllà de la diferència dels
discursos d'
aquests caps d'
Estat, les accions que duen a terme a
favor dels desheretats no són del mateix ordre. Així mateix,
tampoc no serà comparable el discurs populista de qui no ha
accedit mai al poder suprem (com va ser el cas a França del
general Boulanger, de Poujade i de Le Pen) amb el d’aquells qui
han exercit o exerceixen el poder màxim, com va ser (o és) el cas
a Itàlia, a l'
Àfrica, a l’Amèrica Llatina, a Àustria i a certs països
europeus de l'
Est.
És evident que l’objecte de la nostra anàlisi és el discurs
populista, i no el populisme, però això no impedeix que ens
qüestionem les relacions entre llenguatge i acció, entre retòrica
discursiva i manera de governar. I aquest fet ens duu igualment a
precisar que l'
anàlisi que presentarem en aquestes pagines se
centra en un corpus bàsicament francès, amb alguns punts de
comparació amb la tradició política llatinoamericana, que es
considera sempre l'
exemple emblemàtic del populisme. Així
mateix, serà convenient preguntar-nos sobre la situació política
d'
Espanya ja que, si passem revista a algunes grans figures de la
seua història contemporània, no trobem l’exemple típic de
populisme. Excepte, potser, si el busquem en la vida política
local.
El segon problema té a veure amb la categorització de
l'
objecte d’anàlisi, atès que ens enfrontem amb una proliferació
de denominacions i d'
usos indiscriminats de la noció de
populisme. Quant a la proliferació de qualificatius que se li
atribueixen, es parla de populisme ètnic (als EUA), de populisme
nacionalista, identitari, racista, fins i tot rural (a França), de
populisme autoritari (el peronisme), i també de populisme
compassiu, neoliberal, contestatari, etc. Trobem usos que
parteixen d’apriorismes i que consideren el populisme
exclusivament de dreta, en uns casos, o d'
esquerra, en uns altres,
sense tenir en compte que tant un actor polític de dreta com un
d’esquerra pot tenir un discurs populista; fins i tot, trobem usos
que, sense realitzar cap contrastació, barregen la noció de
populisme amb les de feixisme, nacionalisme o poujadisme.
Aquests fets posen de manifest la dificultat d’establir una
forma precisa de populisme i la necessitat de tenir en compte els
contextos històrics i polítics. Així, per exemple, si adoptem un
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punt de vista històric, comprovarem que, per als juristes del segle
XIX, el populisme era l'
antesala del totalitarisme i del
nacionalisme (Laclau, 1978); en canvi, des d’una perspectiva
moderna, el populisme ha de ser integrat dins de la democràcia
com un tipus de govern. A. Dorna ho sintetitza de la manera
següent, a partir de la darrera obra d’E. Laclau:
[...] quan les masses populars són excloses durant molt de temps de
l’arena política […], el populisme, lluny de ser un obstacle, és una
garantia de democràcia, ja que evita que aquesta esdevinga
únicament gestió (Dorna, 2006).

A pesar d’aquesta diversitat, és possible, si més no en relació
amb els discursos produïts pels grans líders populistes, trobar
alguns punts en comú que permeten perfilar les fronteres del
populisme. En primer lloc, destacarem que sempre s’origina en
una situació de crisi social, la qual, òbviament, pot ser diferent
d’un país a un altre i d’una època a una altra. Aquesta crisi pot
estar originada en una determinada situació econòmica o
financera d’un país, en una pèrdua dels referents identitaris, per
exemple, quan les societats rebutgen la multiculturalitat en nom
d’una identitat pròpia, o en un canvi de règim polític, com en el
cas de nombrosos països de l’Est després de la caiguda del mur
de Berlín, els quals, en el procés d’adaptació a una nova
economia de mercat, descobreixen l’ultranacionalisme.
A més, en tots els casos de populisme, trobem la presència
d'
un líder carismàtic fort, tot i que aquest construeix el seu
lideratge sobre imatges diferents segons les cultures, perquè
aquestes imatges no són les mateixes a Europa, a l’Amèrica
Llatina o a l’Àfrica. Aquest líder no té un programa polític
pròpiament dit però promet trencar amb les pràctiques del passat,
acabar amb la corrupció i retornar el poder al poble.
Finalment, constatem que el populisme no presenta una
homogeneïtat ideològica, segons posa de manifest, com hem vist,
l’extensa llista de qualificatius que poden acompanyar-lo. Així, a
l’Amèrica Llatina, per exemple, el populisme de Perón va ser de
tipus autoritari, fins i tot feixistoide per a alguns, basat en la
classe obrera i en l'
exèrcit; el d'
Alberto Fujimori va ser de tipus
corrupte, tot i que declarava voler acabar amb la corrupció i
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havia capturat A. Guzman, el cap de Sendero Luminoso; el de
Chávez, a Veneçuela, és fortament antiamericà, procubà i
socialista, i imposa de manera autoritària comissions de gestió
econòmica i consells comunals; el de Lula és més flexible i vol
repicar (l'
ajuda a les poblacions de les faveles) i anar a la
processó (l'
economia de mercat). A França, el populisme d’un
Jean Marie Le Pen s’inscriu alhora en la tradició dels
nacionalistes monàrquics i els liberals de dreta1, i en una
ideologia d’extrema dreta, antisemita i xenòfoba.
Aquests fets constatats sobre la varietat i l’amalgama d’usos
del mot populisme i la no-homogeneïtat ideològica que comporta
hauria de cridar-nos a la prudència pel que fa a la manera de
categoritzar el populisme i a la necessitat de realitzar una anàlisi
del discurs rigorosa.
2. CONDICIONS PER A L’ESTUDI DEL DISCURS POPULISTA
Els discurs populista té lloc en l’escenari polític, el qual forma
part de l’escena pública. Així doncs, caldrà preguntar-se quines
són les condicions generals de posada en escena del discurs
polític per tal de copsar les característiques del discurs populista.
Amb aquesta intenció, examinarem primer el funcionament de la
paraula quan aquesta s’esdevé en l’espai públic i, a continuació,
el funcionament que presenta en l’espai polític.
2.1. La paraula en l’espai públic
Tota paraula proferida en un espai públic es mou en tres
nivells: la instància de producció, la instància de recepció i la
instància de mediació. El significat que adopta depèn del joc que
s’estableix entre aquestes instàncies.
La instància de producció, fins i tot quan és constituïda per
una persona en concret, representa sempre un col·lectiu més o
menys homogeni: una institució política, un partit, un sindicat,
una associació, un organisme d'
informació o, fins i tot, una
entitat comercial. Així doncs, es troba legitimada per una mena
1
Agrupats en el Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation
Européenne (GRECE).
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de contracte social de comunicació: unes vegades pel seu dret a
lloar un projecte polític (amb la finalitat d’aconseguir vots), unes
altres, pel seu dret a justificar o defensar una idea (amb la
intenció de fer adherir-s’hi l'
opinió pública); en uns casos, pel
seu dret a informar (amb l’objectiu de fomentar l'
opinió
ciutadana), en uns altres, pel seu dret a lloar un producte (amb la
finalitat de fer comprar). Aquesta instància de producció actua de
manera voluntària i s’enfronta amb dos reptes: la credibilitat de
les seues paraules i la seua força de persuasió.
La instància de recepció, sota configuracions diverses,
representa un públic heterogeni i no entregat a priori. Però des
del punt de vista de la instància de producció, es configura com a
“destinatari/objectiu”, més o menys determinat, d'
una paraula
que l’implica hipotèticament, bé com a beneficiari d'
un profit
futur (polític, social o comercial) que li correspon, bé com a
amenaçat per un perill del qual s’ha de protegir. En ambdós
casos, la instància/objectiu es troba en posició d'
haver de creure
que pot ser l'
agent d'
una recerca que li resultarà beneficiosa.
La instància de mediació fa el paper de posar en contacte les
dues instàncies precedents. Però és, al mateix temps, instància de
producció d'
una escenificació i, en aquest sentit, construeix una
instància destinatària que no ha de coincidir necessàriament amb
l’anterior. A més, ha de ser legitimada en el seu paper de
transmissora d'
informació, el qual comporta determinades
obligacions de responsabilitat.
Així, pel fet d’implicar actors col·lectius, tota paraula que
circula per l'
espai públic es troba sotmesa a una exigència de
simplicitat, ja que adreçar-se a les masses és adreçar-se a un
conjunt d'
individus ben heterogeni des del punt de vista de la
seua instrucció, de la seua capacitat de comprensió i de la seua
experiència de vida col·lectiva. Simplicitat, doncs, quant a la
llengua, per tal com ha de triar una sintaxi i un vocabulari
senzills, i simplicitat pel que fa al raonament, la qual cosa duu
l'
orador a abandonar el rigor de la raó en benefici de la força de
veritat d’allò que enuncia i a dir, més que no allò que és vertader,
allò que considera vertader i que cal considerar vertader.
La paraula que circula per l'
espai públic és una paraula
llançada sense un control total sobre el seus efectes i amb la
suposició raonable que serà interpretada de maneres diverses. El
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fet d’analitzar-la ens duu a interrogar-nos sobre la identitat de qui
pren la iniciativa, sobre el públic al qual s’adreça, sobre el
dispositiu de la situació de mediació en la qual s'
inscriu i sobre la
seua finalitat (informar, prescriure, persuadir, etc.). A més,
l'
espai públic s’estructura també en diversos espais o àmbits
d'
activitat (científic, jurídic, religiós...) entre els quals es troba
l’àmbit polític.
2.2. La paraula en l’espai polític
L'
espai polític posa en contacte una instància política i una
instància ciutadana, també relacionades per la instància de
mediació. Però el que caracteritza més particularment aquest
espai és que la instància política es troba enfrontada amb una
instància adversària, ambdues implicades en una lluita de poder.
La instància política, en posició de conquesta o d'
exercici del
poder, tendeix a actuar sobre l'
altre amb la intenció que aquest
altre s’adherisca a les seues promeses o a la seua acció. Però com
que en un règim democràtic, el poder és el resultat alhora d'
un
“consentiment” (H. Arendt), d'
un “domini legítim” (M. Weber) i
d'
una “organització administrativa” (J. Habermas)2, la instància
política es veu obligada a exercir aquest poder en nom d’un dret,
d’un saber i un saber fer, i d’uns valors: un dret que li correspon
dins del joc de la representació majoritària que resulta de la
delegació del poder per part del poble; un saber i un saber fer que
ha de justificar la seua competència; una certa tria de valors,
valors comuns que instància política i instància ciutadana
comparteixen hipotèticament amb la intenció de fusionar-se en
un determinat ideal de convivència.
En l'
espai polític, la instància de recepció és una instància
ciutadana, conscient de la seua responsabilitat en el paper de
delegació de poder, però també conscient del seu dret
d’observadora de l’acció política, gràcies al qual esdevé un
contrapoder potencial. L’obligació de fer que el ciutadà s’unisca
al seu projecte o a la seua acció política duu el subjecte polític a
utilitzar estratègies discursives diverses: d’una banda, estratègies
2

Per al desenvolupament en profunditat d’aquest punt de vista, podeu consultar
Charaudeau (2005).
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de construcció d'
imatges de si mateix que el facen versemblant,
ethos de credibilitat, i atractiu, ethos d'identificació, als ulls de la
instància ciutadana (Charaudeau, 2005); d’una altra, estratègies
de presentació dels valors que duguen el ciutadà a adherir-s’hi
amb entusiasme.
Observem que el discurs polític és un lloc de veritat
enganyosa, d’“aparences” –el que compta no és tant la veritat de
la paraula emesa públicament com la seua força de veritat, la
veracitat–, un lloc de condicions d’escenificació que exigeixen
que els valors es presenten segons un guió dramàtic capaç
d’influir en les emocions del públic de manera positiva o
negativa, bé per fer que aquest se sume al projecte defensat, bé
per dissuadir-lo de seguir el projecte de l’adversari. Guió a tres
bandes on la instància política i la instància adversària rivalitzen
en la conquesta de la instància ciutadana, un guió on es
distingeixen tres moments discursius: primer, provar que la
societat es troba en una situació social considerada desastrosa i
que el ciutadà n'
és la víctima principal; segon, determinar
l’origen del mal i el responsable (l’adversari); tercer, anunciar
finalment la solució possible i qui pot ser-ne el portador.
3. CARACTERÍSTIQUES DEL DISCURS POPULISTA
Si el populisme és una “actitud política que consisteix a
apel·lar al poble, a les seues aspiracions profundes, a la seua
defensa contra el diversos mals que li fan” segons proposa el
diccionari Larousse (Petit Larousse, 1988), no hi ha gaire
diferència amb el que defineix el discurs polític en general.
Utilitza les mateixes estratègies persuasives que qualsevol
discurs polític, les quals consisteixen a captar el seu públic en
nom de valors simbòlics que apel·len a la raó i a l’emoció.
En aquestes condicions, el discurs populista no pot ser vist
més que com a alteració del contracte polític, com una estratègia
de manipulació en la mesura que empra les mateixes categories
que el discurs polític però des de l'
excés, un excés que actua
sobre l’emoció en detriment de la raó política, una emoció
susceptible d'
enganyar el poble sense que aquest se n’adone.
S'
esforça a escenificar una descripció catastròfica de la situació
social de la qual és víctima el poble, una denúncia dels culpables,
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l'
exaltació de valors i l'
aparició d'
un home/dona providencial,
carismàtic i visionari. Per tant, es tracta d'
estudiar els “imaginaris
socials” sobre els quals es basteix el discurs populista.
3.1. L’Imaginari de victimització
El populista necessita que les classes populars estiguen
disponibles, és a dir, que es troben en un estat de gran
insatisfacció. Per tal d’aconseguir-ho, intentarà explotar el seu
ressentiment. I ho farà descrivint de manera catastrofista la
situació econòmica, tot insistint, per exemple, en les càrregues
socials que pesen sobre les empreses, en les situacions de
precarietat dels treballadors (atur, acomiadaments), en la
disparitat entre els rics i els pobres o en l'
empobriment general de
la nació. Parlarà de la decadència moral de la nació, de la pèrdua
dels referents identitaris, especialment de la identitat nacional, de
la pèrdua de civisme, és a dir, del relaxament dels vincles socials.
En aquesta línia,afirmava:
[La joventut francesa] coneix avui els fruits amargs de la decadència
econòmica, social, política i moral, els cops de l’atur,
l’individualisme exacerbat que duu a l’aïllament i a la desesperació.
(Le Pen, discurs del 13 de maig de 1984)

Finalment, el populista insistirà en l'
estat de victimització dels
ciutadans, els “desclassats”, els “subalterns”, els “petits” (el
“pobret poble” contra “els grans”), víctimes de la inseguretat per
falta de protecció policial i d’autoritat judicial. Com també
destacava Le Pen:
Els pilars de la societat, l’exèrcit, la policia i la justícia vacil·len i
anuncien així el temps de l’anarquia i del desordre. (Le Pen,
Présent 5-6 de setembre de 1996)

En definitiva, el populista intenta provocar angoixa en el
ciutadà.
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3.2. L’imaginari de satanització dels culpables
L’origen del mal ha de focalitzar-se en un culpable, però no
determinat clarament, per tal de fer planar la sensació que aquest
s’amaga a l'
ombra i mou els fils dels seus assumptes per sota mà.
És l’imaginari del complot.
El discurs populista ha de fer creure a la gent que tot seria
senzill si les “màquines”, un “sistema” abstracte que bloqueja la
societat, no s'
oposaren a les seues aspiracions. Com es descriuen?
En uns casos, serà l'
Estat que ha perdut tota autoritat; en uns
altres, les diverses formes de representació política i mediàtica: la
classe política, les elits fredes i calculadores, aïllades en la seua
torre d'
ivori, sovint corrompudes, sempre mancades de coratge, o
l'
establishment. En general, són les institucions polítiques i la
burocràcia, els tecnòcrates, els que confisquen el poder
mitjançant l’acció administrativa, segons afirmava a França JeanMarie Le Pen :
La institució, que cal ensorrar en una revolució de salvació pública,
designa la classe dirigent que imposa avui el seu poder. Els drets
humans són les seues taules de la Llei. Té els seus evangelis segons
Sant Freud i Sant Marx. Té el seu clergat, el seu arquitecte i els seus
paletes. El seu lloc de culte, el Panteó republicà, els seus ritus,
predica la moral. (Le Pen, Identité, gener de 1990)

Però l’origen del mal pot ser representat per persones o grups
que apareixen com a adversaris a combatre atès que pertanyen a
un grup, un partit o una ideologia: els marxistes, els socialistes,
els capitalistes, els feixistes i altres grups partidaris considerats
defensors d'
una ideologia contrària a la pròpia:
I jo us dic, a vosaltres, els joves i les joves, que el que es prepara en
aquest país davant dels vostres ulls és el projecte de la revolució
marxista que duu al gulag, a l'
esclavitud i a la mort. (Le Pen, discurs
del 13 de maig de 1984)

Són descrits com a lobbys (el lobby “antiracista” o el “dels
drets humans” per a Jean-Marie Le Pen), màfies (“aquest partit
mafiós, que practica l'
exclusió”), grups d'
interessos (“els del
capitalisme anònim, els de les transferències financeres massives
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de l'
especulació, els de les grans multinacionals...”) o el de les
oligarquies (“una oligarquia internacional i cosmopolita...”
(Présent, 5-6 de setembre de 1996). És, aleshores, un enemic
interior.
Amb tot, el populista pot també recórrer al fantasma d'
un
enemic exterior que sovint és presentat com una entitat abstracta
per tal de provocar la por davant d’una amenaça real o potencial,
mitjançant una presència/absència de forces ocultes. A França,
des de fa algunes dècades, es tracta de la immigració, sobre la
qual heus ací un petit florilegi:
Amb tota seguretat, la presència massiva d'
immigrants a nombroses
ciutats HLM [Habitation à Loyer Modéré] duu a un gran
deteriorament de les condicions de vida dels francesos... (Le Pen,
carta del 15 de març de1992).
[…] les hegemonies estrangeres, la immigració, la caiguda de la
natalitat, la inseguretat de l'
estatisme dirigista i la burocràcia fiscal...
(Le Pen, Présent, 5-6 de setembre de 1996).

“[Els immigrants] ens arruïnaran, ens envairan, ens afonaran,
es gitaran amb les nostres dones i els nostres fills”. I resulta
estrany que el discurs populista no jugue amb la xenofòbia, tot
suggerint una amenaça i un conflicte entre civilitzacions.
Siga intern o extern aquest enemic, és descrit pel discurs
populista de manera imprecisa, com si estigués ocult, com un
animal amagat a l'
ombra i disposat a atacar. La intenció és
suggerir que es prepara un complot i que aquests enemics són
conspiradors. El tema del complot és present en gairebé tots els
discursos populistes. Al cap i a la fi, es tracta de trobar un boc
expiatori tot estigmatitzant l’origen del mal, tot denunciant un
culpable que ha de substituir una víctima innocent3, i dirigir la
violència contra aquest culpable per tal inculcar el desig de la
seua destrucció, la qual conduiria a la reparació del mal (funció
de catarsi). Segons siga el context social i històric, ocuparà el
lloc de boc emissari l’immigrant, l'
estranger, el jueu, l'
àrab, o bé
les elits, l'
Estat, l'
Administració.

3

Al·lusió bíblica al sacrifici d'
Abraham.
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3.3. L’imaginari des les condicions del benestar social
El discurs populista, seguint l'
exemple del discurs polític, ha
de proposar-se un projecte d’“idealitat social” que mostre valors
considerats representatius dels vincles fonamentals entre els
membres d'
una comunitat social. Però el discurs populista
presenta en aquest sentit un tret característic: exalta valors pouats
de la història del país i en les seues tradicions per a extraure’n
allò que hi ha de més autèntic, de més vertader i de més pur amb
la finalitat de reconstruir una identitat perduda a causa de la crisi
social i l’origen del mal suara esmentat. S’introdueix així en el
terreny de la simbologia, d’allò que ha de constituir la noblesa de
la política, de la idealitat social que ha de reparar el mal existent.
Així doncs, es tracta de veure com el discurs populista trau
profit de les característiques històriques, identitàries i culturals
pròpies de cada país. La temàtica de la nació és sovint explotada
per a posar en evidència els fonaments de la identitat col·lectiva,
fins i tot el mite de la “nació orgànica” i la independència
econòmica com a dret a disposar dels seus propis recursos contra
l'
explotador privat o estranger que priva el poble del seu ben
“natural”4. De vegades, la identitat nacional es confon amb una
identitat comunitària quan s’afirma que aquesta identitat és la
identitat originària i que cal recuperar-la per tal d’eixir del
ressentiment5 en el qual els enemics interiors i exteriors han
submergit el poble. És en aquest moment quan apareix la
ideologia discriminatòria del populista, com es pot veure en
aquesta altra declaració de Jean-Marie Le Pen:
Sí, estem a favor de la preferència nacional perquè estem a favor de
la vida i en contra de la mort, a favor de la llibertat i en contra de
l’esclavitud, a favor de l’existència i en contra de la desaparició (Le
Pen, carta del 15 de maig de1991).

Però també trobem una ideologia “naturalista”, que basa allò
cultural en la natura:

4

Aquest és un tema recurrent en Hugo Chávez i Evo Morales a l’hora de
justificar la "nacionalització" dels recursos naturals.
5
Sobre aquesta idea, vegeu Angenot (2006).
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Som criatures vivents […]. Formem part de la natura, obeïm les
seues lleis. […]. Si violem aquestes lleis naturals, la natura no
tardarà a prendre la seva revenja. Necessitem seguretat. I per això
necessitem, com els animals, un territori que ens la proporcione (Le
Pen, 1996).

I és per això que sovint s’apel·la a valors de filiació i
d’herència:
Es tracta ara de la nostra terra, dels nostres paisatges, en efecte, tal
com van ser donats pel Creador, però també tal com han estat
defensats, conservats i embellits per aquells que han poblat aquest
territori des de fa mil·lennis, els fills dels quals som nosaltres (Le
Pen, Présent 21-22 d’octubre de 1991).

Amb tot, com que el populista vol retornar al poble el poder
de decisió, el seu discurs promet una redempció per
l’alliberament del jou imposat per les elits i els aparells
administrativopolítics. Així, promet el restabliment de la
sobirania popular per una acció directa, immediata, que
provoque un curtcircuit en les institucions, la il·lusió d'
una
promesa performativa de la qual es fan eco eslògans
reivindicatius del tipus “Ara”. Negar la dimensió temporal és una
característica del discurs revolucionari però també del discurs
populista: és fer creure que “tot és possible de seguida”, que el
miracle del canvi és realitzable. És una manera de mobilitzar
l'
esperança.
3.4. L’imaginari del “líder”: un salvador
Tot home o dona política s'
ha de presentar com a diferent dels
altres o dels seus predecessors, ha de demostrar energia, força de
convicció i sinceritat. Però també ha de ser capaç de seduir les
multituds; i això, malgrat tots els consellers en màrqueting
polític, només es pot fer deixant que s’expresse allò que es troba
en el fons de la seua personalitat, allò irracional que es diu
“carisma”.
En què es diferencia l'
actor populista de l'
actor polític no
populista? Quines són les particularitats del seu discurs? Una
vegada més: l'
excés; en la manera de construir la seua imatge, de
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defensar determinats valors i d'
interpel·lar el poble. Heus ací
algunes de les seues estratègies.
El representant del poble. El populista diu: “Jo sóc el poble
vertader”. I crida el poble a manifestar-se en un impuls col·lectiu,
a superar-se a si mateix i a fondre'
s en una “ànima col·lectiva”,
tot posant el seu desig de salvació en un personatge “fora de
sèrie”. Cal la fascinació i la transcendència, ja que el vincle entre
el líder i el poble ha de ser de caràcter sentimental més que no
ideològic6. En aquesta manera de mostrar-se com el representant
directe del poble, hi ha una mena de desig d'
obtenir una
“legitimitat plebiscitària”, resultat d'
una relació cara a cara entre
el líder i les masses. Així doncs, caldrà identificar com
s’actualitza aquesta proximitat i aquesta representació del poble
en els discursos populistes.
Un ethos d'autenticitat. El populista diu (o deixa que
s’escolte): “Sóc tal com vosaltres em veieu”, “Faig el que dic”,
“No tinc res a amagar”. Es tracta d'
establir una relació de
confiança cega. Berlusconi el 1994 i Sarkozy el 2007 llançaven a
qui volia escoltar-ho: “Confieu en mi!”, el primer, “Tot és
possible”!, el segon. I els dos afegien: “El meu èxit ho posa de
manifest”. Seria interessant preguntar-se com construeixen
aquest ethos d'
autenticitat Perón i Ménem a Argentina, Collor al
Brasil, Fujimori al Perú i Chávez a Veneçuela.
Un ethos de potència. El populista diu: “Res no es pot oposar
a la meua voluntat”. Ha de fer veure no només que té energia,
sinó que es troba dotat d'
una força i d'
una potència capaç de fer
caure el món i d'
arrossegar multituds. Amb aquesta finalitat (tot i
que es deu, en part, al seu temperament), el comportament oratori
del populista es caracteritza pels rampells de còlera7, les fórmules
de xoc o l’ús de la ironia8, els exabruptes, com els que sol
utilitzar el populista francès Jean-Marie Le Pen amb jocs de
6
Aquest sembla ser el cas d’Hugo Chávez a Veneçuela, que, a pesar de les
seues declaracions sobre un socialisme nou, es capta el beneplàcit de les masses
més per la passió que per la raó.
7
En ocasions, fins i tot cops de puny, com va ser el cas, en altres temps, de
Jean-Marie Le Pen.
8
La ironia és una categoria humorística difícil d’emprar en el camp de la
política, ja que té un efecte destructor i pot ser contraproduent. Per tant,
permetre’s la utilització de la ironia en aquest àmbit seria indici d’una posició
de força, provocadora.
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paraules negacionistes (“La Shoa no és més que un detall de la
història”, “Durafour crematori”9). Convé també estudiar la
manera en què líders com Chávez construeixen aquest ethos de
potència que no té un altre objectiu que fascinar el seu auditori.
Tanmateix, el populista ha de mostrar que aquesta voluntat de
potència no es troba al servei d'
una ambició personal sinó al
servei de l'
interès general, del bé del poble. En conseqüència, es
col·loca com a garant de la identitat recobrada: bé com a
salvador de la identitat nacional (esdevé “sobiranista”), bé com a
defensor de la identitat de les classes populars (esdevé
“paternalista”). I com que el populista defensa la idea que hi ha
forces adverses que s'
oposen a la construcció del seu projecte
popular, es declara venjador i apel·la a l'
odi cap aquests enemics
esmentats més amunt (cal “fer pagar als rics”). Afirma, aleshores,
que té la voluntat de trencar amb les pràctiques polítiques del
passat: les d'
una classe política considerada massa “laxa”, en
ocasions “corrompuda”10 i, en qualsevol cas, massa distant del
poble, fins i tot indiferent i incapaç d'
escoltar-lo. El populista es
declara pendent del poble i a prop del poble. La ruptura i la
proximitat són temes característics del discurs populista.
Evidentment, aquests ethos depenen de la manera en què cada
cultura es representa l'
autenticitat, la sinceritat, la potència. Les
imatges d'
autenticitat o de potència susceptibles de fascinar una
part dels francesos podrien semblar realment ridícules als
espanyols, i viceversa. Per tal de seduir una part del poble,
entusiasmar-lo i fer que s'
identifique amb el líder, cal que les
imatges es facen eco de les expectatives més paleses en una
societat. Així doncs, convé analitzar aquestes imatges en funció
dels imaginaris socials que circulen en un grup social determinat.
És molt probable que canvien d'
un país a un altre. En qualsevol
cas, és una de les condicions per a poder fer anàlisis
comparatives i identificar el que hi ha de diferent i de semblant
entre les diverses maneres en què es pot desplegar el discurs
populista.
9
Le Pen es permet un joc de paraules en relació amb el cognom d’un ministre
de la República que es deia Durafour (four - forn - crematori).
10
És un tema recurrent en molts països de l’Amèrica Llatina on la corrupció de
les elits es considera un esport nacional.
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No obstant això i més enllà de les diferències, hi ha una
constant en aquest tipus de discurs: el vertader populista ha de
tenir una imatge de líder carismàtic. De vegades, i segons les
referències culturals, es presenta com a conductor o pastor, en
qualsevol cas com a “guia” del poble; en altres casos, de manera
més guerrera, com el “cavaller errant valent i irreprotxable”,
disposat a combatre les forces del mal. Com podem observar, en
tots aquests casos es troba subjacent la figura del profeta. El
profeta és portador d'
un missatge, representa un paper de mèdium
entre una veu del més enllà i el poble. El profeta, inspirat per
aquesta veu, anuncia les amenaces de les catàstrofes potencials o
l'
adveniment d'
un benestar futur. Per aquesta raó, podem dir que
el populista, fins i tot quan no es vincula a unes idees religioses,
es presenta com una mena de Salvador bíblic, capaç tant de
llançar els seus raigs sobre els dolents com de prometre la
felicitat suprema (un Paradís, una Edat d'
or, “l’endemà feliç”). El
seu discurs s'
estructura segons l'
ordre narratiu d'
un relat en tres
temps: estigmatització d'
un mal > procés de purificació >
transformació radical i immediata de la societat (miracle).
4. CONCLUSIÓ: POPULISME I DEMOCRÀCIA
Si observem el populisme en relació amb el discurs que posa
en escena en l'
espai públic, veurem que realitza una triple funció:
il·legitimar els adversaris, relegitimar el poble i legitimar l'
actor
polític que n'
és el portador. Veurem també que, per tal de dur a
terme aquesta tasca, utilitza les mateixes estratègies discursives
que qualsevol discurs polític però des del descontrol i l’excés.
Per aquesta raó, direm que el populisme no és aliè a la
democràcia. Ans al contrari, el principi democràtic de debat
públic necessari per a constituir una representació majoritària
obri el camp al discurs populista com a mitjà de seducció de les
masses. No es tracta, per tant, d’un règim polític sinó d’una
estratègia –exacerbada– de conquesta o d'
exercici del poder
sobre fons de democràcia, una estratègia que actua sobre el
mecanisme de fascinació en qualitat de “fusió de si mateix amb
un tot enaltit que cristal·litza un ideal” (Dorna, 2006). En aquest
sentit, el populisme es distingeix del feixisme, amb el qual ha
estat sovint assimilat, tot i que es pot constatar que aquest recorre
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al discurs populista. El feixisme és un concepte de societat, un
projecte d'
humanitat, que s'
acompanya d'
una teorització sobre el
que és un nacionalisme alhora popular, socialista (el
“nacionalsocialisme”), autoritari i purificador.
Per acabar, plantejarem alguns punts de reflexió sobre el lloc
que ocupa el populisme en les nostres societats modernes, en la
globalització.
4.1. El mundialisme i la superposició de les fronteres entre
partits
S’escolta cada vegada més, almenys a Europa i particularment
a França, un discurs pronunciat per la dreta clàssica que predica
la fi de les oposicions partidistes i declara que les escissions
polítiques estan superades. És el discurs del “ni dreta ni
esquerra”. I això, en nom d’un pragmatisme necessari en política:
“Jo no sóc ideòleg, sóc pragmàtic”11. Perquè el pragmatisme serà
l’única actitud possible per a resoldre les crisis del món modern.
Però, com que en una societat cal mantenir antagonismes per
tal de manifestar que es juga el joc de la paraula democràtica, es
produeix paral·lelament una desviació cap a un altre antagonisme
susceptible de reunir les masses populars al voltant de nocions
vagues o de categories abstractes: no ja el socialisme contra el
conservadorisme sinó la solidaritat social contra l’interès
privatitzat, el liberalisme polític contra l'
ultraliberalisme
econòmic, el mundialisme contra el comunitarisme (quan no és el
comunitarisme contra el mundialisme), el punt comú dels quals
és “l’antisistema”.
4.2. El retorn de l’autoritarisme
La fi del somni d'
una societat igualitària, marcada com és
sabut per la caiguda del mur de Berlín, unida a l'
explosió de
moviments de migració de països del Sud cap al Nord i de països
de l'
Est cap a l'
Oest, ha provocat en la majoria de països europeus
occidentals una crisi identitària: una “desidentificació” de la
11
Declaració de Jean-Pierre Raffarin com a primer ministre del president
Jacques Chirac.
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consciència d'
identitat nacional, un qüestionament de
l'
especificitat cultural (“què és ser francès?”) i de la filiació per
l'
obertura de les fronteres, que provoquen immigracions
massives, discursos sobre l’amalgama social i, per tant, absència
de transmissió cultural comuna, ruptura del llenguatge.
Amenaces llançades per homes polítics de tendències diferents:
pèrdua del patrimoni lingüístic, de l’herència cultural compartida
i de llengua comuna.
Enfront d’aquest desconcert identitari, apareix un discurs que
predica disciplina i autoritat. Comença per prioritzar la
inseguretat dels individus, a continuació, de manera
complementària, promet la fi del “laxisme” polític i l’activació
d'
una política de seguretat en tots els sectors de la societat. En les
últimes campanyes electorals de la majoria dels països europeus,
s'
ha pogut comprovar que els temes de seguretat i d’autoritat
ferma tenen més força que els de “vigilància democràtica” i
d'
injustícia. De fet, aquesta va ser una de les raons de l'
èxit de
Nicolas Sarkozy en les presidencials de 2007 a França. Davant
d’una Ségolène Royal que, tot i voler mostrar-se contundent en
els assumptes de disciplina, delegava la solució dels problemes
en la participació democràtica, Nicolas Sarkozy s’apropiava
d’una imatge de menyspreu pel laxisme i de cavaller errant
preparat per combatre els delinqüents i tota mena d’autors de
disturbis, preparat per defensar l'
autoritat i l’ordre12.
4.3. Els treballadors contra els “assistits”
Potser aquest tema és més propi del populisme dels països
rics, on cal un sistema econòmic de protecció de la població
(seguretat social) i d’assistència als exclosos del món del treball
(el subsidi als aturats, l'
ajuda als minusvàlids). Per tant,
determinat discurs populista s'
esforça a enfrontar el poble
treballador contra el poble “assistit”, perfectament identificable
en un dels eslògans de Nicolas Sarkozy: “Treballar més per
guanyar més”.

12
Sobre aquesta qüestió, es pot consultar la nostra anàlisi de la campanya
electoral en les eleccions presidencials de 2007 a França (Charaudeau, 2008).
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Evidentment, aquesta és una manera de crear ressentiment
d'
una part de la població contra l'
altra. Al mateix temps, és un
mitjà de reafirmació d’aquells que es troben del costat del mànec
(la gran patronal) i una part important de la classe mitjança
(petits empresaris, comerciants, artesans), però també,
paradoxalment, de part de les classes populars procedents del
món obrer, que sempre ha valorat molt el treball, i dels
immigrants que busquen treball a qualsevol preu.
Aquest populisme distorsiona els límits habituals entre partits,
ja que sociològicament es produeix un moviment d'
adhesió (tot i
que siga de manera puntual) a aquestes promeses per part de
sectors de la població favorables a partits polítics oposats. Aquest
populisme provoca una gran hostilitat entre els partidaris del
“treball a qualsevol preu” i els partidaris del “treball just” i
despulla l’esquerra de l’exclusivitat sobre el partit dels
treballadors.
4.4. Un populisme democràtic: l’atenció a la demanda social
L’anàlisi dels discursos posa de manifest una tendència dels
partits clàssics, tant de dreta com d’esquerra, a desenvolupar
cada vegada més l'
estratègia discursiva de proximitat, declarantse atents al poble, apel·lant a una major participació ciutadana i
dibuixant un escenari de descrèdit de la classe política i de les
elits, que es consideren massa distants, freds i indiferents als
patiments del poble, imatge que també contribueixen a mantenir
els mitjans de comunicació i alguns comentaristes. Es podria
parlar, en aquest cas, de populisme compassiu i ho és quan es
tracta d’una estratègia destinada a seguir el joc d’atendre la
demanda social amb l’única intenció de conquerir o exercir més
fàcilment el poder. Ens trobem, doncs, davant una actitud cínica
ben il·lustrada per l’afirmació de Mussolini: “La democràcia és
el govern que intenta donar al poble la il·lusió de ser sobirà”
(Taguieff, 2002).
Amb tot, cal ser prudents, ja que també es pot considerar que
aquest discurs s'
inscriu en una presa de consciència de la
possibilitat de noves formes de contrapoder construïdes fora del
joc habitual entre partits i sindicats. Llavors, és legítim que certes
personalitats polítiques propugnen un acostament entre els
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ciutadans i els òrgans de decisió mitjançant l’atenció a les
reivindicacions i les noves formes de participació i organització
ciutadana, i en contra d’una mena d’“aristocràcia electiva”
criticada des de la democràcia atenesa.
Aleshores, quina és l’ètica d’aquest discurs? Pel que fa a
l'
ètica, el discurs populista no és acceptable. No podem sinó
rebutjar l'
exaltació de determinats valors que, lluny de fer gran el
poble, el redueixen a les seues atàviques reaccions de por, de
defensa, de xenofòbia: exaltació de la identitat nacionalista,
estigmatització de l'
altre com a invasor amenaçant, exaltació de
valors del passat en nom de la puresa original, estigmatització
dels qui exerceixen responsabilitats per l'
amenaça de complot.
Però tampoc no podem amagar la dificultat que comporta en
alguns casos diferenciar, dins del discurs polític, l'
estratègia
destinada a conquerir l'
adhesió del major nombre possible de
ciutadans de les desviacions populistes. Això, caldrà dir-ho una
vegada més, només es podrà analitzar tenint en compte el context
cultural en el qual es desplega el discurs polític.
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III. DISCURS, PODER I ELITS SIMBÒLIQUES∗
Teun A. van Dijk
Universitat Pompeu Fabra
1. LA IMPORTÀNCIA DEL PODER DISCURSIU EN LA SOCIETAT
El poder s’associa, normalment, amb les persones que
controlen els recursos socials, polítics o econòmics bastant més
que les altres. Les persones poderoses tenen més diners i més
propietats, són més famosos o prenen més decisions sobre més
gent. El que més influeix en les societats modernes és el poder
simbòlic d’aquells que controlen la informació, la comunicació i
el coneixement.
Un d’aquests recursos simbòlics és l’accés i el control sobre
els discursos públics, com ara els de política, els mitjans de
comunicació, l’educació, la ciència, la literatura o la burocràcia.
Per tant, és una de les feines principals dels estudis crítics del
discurs investigar amb deteniment com exerceixen el seu poder
discursiu i comunicatiu les elits simbòliques i com, de vegades,
n’abusen (Van Dijk, 1993, 2008b).
La importància del poder discursiu no es limita al control de
la producció, els continguts, l’estil i la distribució de la multitud
de discursos de la vida social. És cabdal el paper del discurs en la
formació i la transformació del coneixement, les creences,
emocions, opinions, actituds i ideologies. En altres mots, els qui
controlen el discurs públic controlen de manera indirecta la
mentalitat pública (Chomsky, 1989, 1997; Vankin, 1992; Winn,
1983; Young, 2006). Aquesta triangulació entre discurs, cognició
i societat és, de fet, una de les tasques primordials dels estudis
crítics del discurs (Van Dijk, 2008b).
L’exercici del poder en la societat pot ser més o menys
legítim (Beetham, 1991; Berger & Zelditsch, 1998; Habermas,
1975; Mulgan, 2006; Schmitt & Seitzer, 2004). En els estudis
crítics del discurs, ens interessa, sobretot, l’abús del poder, és a
dir, les formes il·legítimes amb què es controla el poder i la
∗

Traducció de l’original en anglès realitzada per Llum Bracho Lapiedra.
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manera en què es gestiona discursivament la mentalitat pública
mitjançant de les elits simbòliques. En aquest sentit, es controlen
les creences, el coneixement i les actituds de la ciutadania en
contra dels seus propis interessos i en interès d’aquells que
detenten el poder. No calen formes flagrants d’amenaces ni
manipulació perquè açò passe, sinó que les formes més influents
de control discursiu de la ment són les formes subtils i indirectes
i, per tant, difícils de detectar, resistir o criticar. Aquesta és la raó
per la qual ens cal una anàlisi del discurs sofisticada, per tal
d’investigar de manera crítica aquestes formes en l’ús lingüístic i
la comunicació.
2. EL CONTROL DEL CONTEXT
Si el poder social de les elits simbòliques es defineix d’antuvi
pel seu accés privilegiat al discurs públic, primer ens cal estudiar
aquestes formes d’accés.
Encara que hi ha moltes definicions de discurs, per exemple,
com a esdeveniment comunicatiu, com a missatge, com a
interacció verbal o com a forma d’interacció situada en societat,
ací definirem discurs com un text multimodal en el seu context
social. Per tant, controlar el discurs és controlar el text i el
context.
Tradicionalment, per exemple en sociolingüística, el context
es definia com l’entorn social del discurs, com ara el sexe, la
raça, classe o edat dels parlants. En lloc d’aquesta versió
“objectiva” del context, proposem una concepció del context més
subjectiva i relativa: El context del discurs és la manera en què
els participants defineixen les dimensions socials rellevants de la
situació comunicativa, com ara l’escenari (temps, lloc), els
participants (les seues identitats, rols i relacions socials), els
continus actes socials que el discurs du a terme, així com les
intencions i els coneixements dels participants (Van Dijk, 2008a,
2009). Aquests contexts influeixen en el discurs de tal manera
que adeqüen a la situació comunicativa i, en conseqüència,
constitueixen la base de la pragmàtica del discurs. Per exemple,
la gent que escriu notícies, ho fa com a periodistes, en un lloc
determinat, en un moment específic i abans d’un termini concret,
per a un públic específic amb uns coneixements determinats, i ho

III. Discurs, poder i elits simbòliques

81

fan així amb el propòsit d’informar els lectors dels
esdeveniments recents i des de la perspectiva d’una ideologia
professional i social específica. És en aquest context d’elaboració
de notícies, mentre cada periodista les interpreta i les actualitza
de manera subjectiva durant la redacció, que influeix de manera
notable la manera en què s’adapten les notícies a la situació
comunicativa. Més endavant, veurem que aquestes definicions
subjectives de les situacions comunicatives es representen com
un tipus específic de model mental en la memòria: els models
contextuals.
Les elits simbòliques controlen el context del discurs i, per
tant, controlen, indirectament, el discurs mateix quan decideixen
qui pot parlar o escriure, sobre què, a qui, quan i on, i amb quines
intencions o objectius. En aquest sentit, només algunes persones
tenen un accés actiu, com ara els diputats als debats
parlamentaris, el consell en una reunió d’empresa, la redacció
editorial d’un periòdic, una classe d’estudiants universitaris, un
tribunal o un interrogatori policial. És el professor i no
l’estudiant qui decideix sobre l’organització d’una classe o d’un
examen. És el jutge qui decideix qui pot o ha d’eixir a l’estrada
en la sala d’instrucció i en qualitat de què: fiscal, advocat
defensor o testimoni.
És l’editor qui decideix a qui s’entrevistarà i eixirà en premsa,
i com seran aquestes altres elits simbòliques en general, la
majoria blanques: homes blancs de classe mitjana i amb càrrecs, i
no dones, pobres, nens, negres o indígenes, classe treballadora o
immigrants (Nash & Kirby, 1989; Tuchman, 1978; Van Dijk,
1988a, 1988b, 1991).
En resum, qui controla el context controla el text en gran
mesura. Aquelles elits són més poderoses quan controlen la
majoria dels contexts del discurs públic més influent. Així doncs,
comencem a explicar les bases de l’ètica del discurs i el control
de l’esfera pública, tal com ho va tractar Habermas (1984, 1993,
2001).
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3. EL CONTROL DEL TEXT
Malgrat la importància del control del text per altres elits,
sense cap dubte és decisiu qui controla directament la producció,
els continguts i l’estil del discurs mateix. Els polítics i els
empresaris poden tenir un control parcial del context en la
producció de notícies, però, en darrera instància, serà el reporter i
l’editor de la premsa lliure els qui decidisquen què cal cobrir en
premsa i, sobretot, de quina manera. Per tant, examinem algunes
de les dimensions principals del discurs:
Els temes
Els temes del discurs mostren la informació més important del
text (Van Dijk, 1980). Són just del que tracta el text en conjunt.
Aquests temes es col·loquen, d’habitual, als encapçalaments i als
titulars, i es memoritzen fàcilment pels usuaris de la premsa (Van
Dijk & Kintsch, 1983). Qui controla els temes del discurs públic
controla què en pensa i de què parla la gent, sovint fins i tot
independentment de les experiències sobre els interessos de la
ciutadania, com sabem pel que fa a el predomini del discurs
polític i mediàtic en relació a temes com l’Iraq, el terrorisme o la
immigaració. Per tant, hi ha una correlació entre el predomini
dels temes als mitjans de comunicació i allò que, en les
enquestes, diu la ciutadania que li preocupa.
Els significats locals
Els significats globals controlen els significats locals del
discurs. Per això, en una notícia sobre un atac terrorista, podem
esperar significats locals relacionats amb agressió armada,
bombes, víctimes, terroristes (normalment, àrabs o musulmans,
perquè a l’agressió armada produïda pels nostre poble o per
governs amics no se li denomina terrorisme). A més d’aquests
significats locals controlats temàticament, hi ha molts altres
aspectes del significat de les frases que són cabdals per a la
nostra comprensió i que les elits simbòliques poden controlar. En
primer lloc, només una selecció del lèxic ja pot implicar un judici
de valor; per exemple, quan parlem de terroristes enlloc de
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rebels o de llibertadors. D’altra banda, una oració pot mostrar
expressions modals, com ara possible, probable o necessari, amb
una forma gens neutra; per exemple, quan es descriu una
intervenció policial com a necessària en una notícia. A més,
molta de la informació d’aquest discurs roman implícita, perquè
és implicada o pressuposada, com ara quan els polítics diuen que
els amoïna l’índex de criminalitat entre les minories, la qual cosa
pressuposa que les minories d’alguna manera són més criminals
que la resta. Així mateix, els discursos poden descriure
esdeveniments d’una manera més o menys vaga o precisa, amb
més o menys detalls, amb termes més generals o específics, i tot
plegat pot emfasitzar que bons que som nosaltres i que dolents
que són ells. I, finalment, entre molts altres aspectes de la
semàntica discursiva, les metàfores són especialment poderoses
per a expressar i conformar la manera en què pensem, com és
habitual en el cas de la descripció de l’arribada d’immigrants en
termes d’onades; dit en altres paraules, amb un gran volum
d’aigua amenaçant, en el qual ens podem ofegar (Van Dijk,
1991).
La sintaxi
Fins i tot l’estructura formal de les oracions pot jugar un
paper en la manera en què les elits simbòliques representen
esdeveniments o accions en el discurs públic. Així, sovint ens
podem trobar una nominalització com ara discriminació sense
llegir qui discrimina en realitat. De la mateixa manera, un titular
amb una oració passiva com ara Manifestants morts, de fet, no
ens diu que va ser la policia qui ho va fer, ja que s’amaga la
responsabilitat de “la nostra” policia (Fowler, Hodge, Kress &
Trew, 1979). Comptat i debatut, observem també que només
l’estructura local de les frases del discurs pot emfasitzar les
accions dolentes d’altres i relativitzar les accions dolentes de la
nostra gent.
Els formats globals
No només les formes locals de la sintaxi, sinó també els
formats globals dels gèneres del discurs poden ser rellevants en
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la manera en què es transmet el significat o la informació a la
ciutadania. Una cosa és relatar els fets i una altra és argumentar a
favor o en contra d’una opinió. De fet, aquests arguments poden
mostrar fal·làcies que poden manipular la forma en què els
ciutadans es formen una opinió en relació amb una qüestió
d’abast públic Van Eemeren & Grootendorst, 1992).
La retòrica
Fa ja més de 2.000 anys, els filòsofs coneixien l’ús persuasiu
de la llengua i del discurs. Elaboraven tractats sobre maneres
eficients de parlar en contexts públics; aquesta retòrica s’ha anat
ensenyant amb major o menor intensitat al llarg dels segles fins
avui (Hauser, 2002). És habitual que, amb aquests significats
retòrics, puguem exagerar o mitigar la manera amb què parlem
de la gent, com ja sabem que ocorre a través de l’ús de les
hipèrboles i els eufemismes. I, de nou, les coses negatives dels
altres s’exageren, habitualment, amb hipèrboles, mentre que les
nostres coses negatives se solen formular amb eufemismes. Per
exemple, el nostre racisme, de normal, es relativitza amb
expressions com descontent popular, la qual cosa pot semblar,
fins i tot, democràtica (Van Dijk, 1993).
Veiem, doncs, que hi ha moltes formes de conformar el
discurs perquè les elits simbòliques puguen reflectir el seu punt
de vista i els seus interessos sobre els esdeveniments públics. En
tots els nivells del discurs públic, trobem formes més o menys
subtils a través de les quals s’involucren les ideologies, els
objectius i els interessos d’aquestes elits, d’acord amb
l’estratègia general de l’emfasització de les nostres coses bones i
les seues coses dolentes, i de la desemfasització de les nostres
coses dolentes i les seues coses bones (Van Dijk, 2003).
4. EL CONTROL COGNITIU
El control del discurs públic exercit per les elits no seria cap
problema si aquest discurs no tingués cap influència en la
ciutadania. Ara bé, és cert que no s’influeix en la gent ni
directament ni automàtica amb allò que llegeix, sent o veu als
mitjans de comunicació o amb allò que els polítics o els
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professors li conten. Les persones ja tenen les seues pròpies
ideologies, actituds i opinions sobre moltes qüestions públiques, i
aquestes influiran de manera decisiva en la forma en què
llegeixen, entenen i accepten o refusen els fets i les opinions a
què s’enfronten amb el discurs públic (Graesser, Gernsbacher &
Goldman, 2003; Van Dijk & Kintsch, 1983). Dit d’una altra
manera, l’autonomia d’uns ciutadans, més o menys independents,
intel·ligents, amb una bona informació fonamental per poder
avaluar de manera crítica i, si s’escau, per poder resistir el
persuasiu discurs públic. No és sorprenent, doncs, que la
influència i la persuasió socials hagen estat un dels temes
predominants en psicologia social durant dècades fins i tot en
altres temps, se sabia bastant més sobre discurs i comprensió del
discurs, i els seus efectes en la memòria, temes fins ara ignorats
normalment per la psicologia social (Benoit & Benoit, 2008;
Burger & Burgoon, 1995; Moscovici, 1976; Ng & Bradac, 1993;
Turner, 1991; Zanna, Olson & Herman, 1997).
Això no obstant, també sabem que no tots els ciutadans, en tot
moment, en qualsevol situació i amb relació a tots els temes són
capaços de llegir, comprendre i resistir-se al discurs públic de
manera crítica. A molts de nosaltres, ens manquen els
coneixements adients sobre afers internacionals, sobre economia
i, fins i tot, sobre molts assumptes de caire social. Sense aquests
coneixements, només entenem en part allò que ens conten els
polítics, els professors o els periodistes i, per tant, és molt més
difícil formar-nos una opinió sobre el que diuen. Així, indaguem
amb més detall no només en la manera amb què les elits
controlen el discurs públic, sinó també la mentalitat pública, és a
dir, el coneixement públic, i les actituds i ideologies públiques;
dit en altres paraules, en el que es denomina la cognició social
(Augoustinos, Walker & Donoghue, 2006).
5. EL CONTROL DELS MODELS CONTEXTUALS
Hem après de la psicologia com entenen les persones el
discurs. Primerament, la gent es forma una representació de la
seua activitat i del seu entorn actuals, com ara estar a casa, a
l’oficina o al carrer. En enfrontar-se a qualsevol forma de discurs
o de missatge, la gent es forma de manera més específica una
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representació mental de la situació comunicativa. Les persones
s’hi representen l’escenari comú, com és el temps i l’espai on
són; s’hi representen a si mateixos com a lectors d’un periòdic,
com a telespectadors d’un programa; s’hi representen qui parla
ara o qui ha escrit el text actual i quins objectius tenen quan estan
llegint el periòdic, mirant la televisió, escoltant una xarrada,
participant en una classe o en un debat, entre les moltes maneres
de discurs públic que hi ha en què participen amb més o menys
activitat o passivitat. Com hem vist abans, aquesta representació
mental de la situació comunicativa vigent la denominem model
contextual (Van Dijk, 2008a, 2009). Aquest model és com
qualsevol altra experiència social en què participem en la nostra
vida quotidiana.
I de la mateixa manera que els receptors interpreten i
actualitzen de forma dinàmica els seus models en relació amb la
situació comunicativa, també els parlants i els escriptors ho fan
quan parlen o escriuen, com hem vist quan parlàvem adés del
control contextual. En realitat, en lloc de dir que les elits
controlen el context del discurs públic, hauríem de dir que
aquestes controlen els models complexos dels productors del
discurs públic.
Els models contextuals tenen un paper essencial en la
comunicació. Els productors dels models contextuals del discurs,
com hem vist, controlen la manera en què s’adapta el discurs a la
situació comunicativa. El mateix succeeix en els models
contextuals dels lectors o dels telespectadors del discurs públic,
ja que, per un costat, tendeixen a adaptar el que llegeixen,
entenen i memoritzen al que creuen que són les intencions dels
parlants o escriptors, però, d’altre costat, adapten el que llegeixen
i entenen als seus objectius en curs d’acord amb els seus
coneixements, la seua opinió, les seues actituds i els seus
interessos ideològics. És també per aquesta raó que el discurs no
causa de manera automàtica interpretacions específiques. És a
dir, fins i tot abans de començar a llegir o a escoltar els primers
mots d’un discurs, els receptors ja s’han construït un model
contextual parcial que influirà i guiarà la manera en què llegiran,
escoltaran i entendran el discurs en què estan participant. I durant
la interpretació del discurs, encara aniran elaborant més el model
contextual.
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Tal com proposàvem abans, els models contextuals que
representen la nostra contínua experiència comunicativa són com
qualsevol altra experiència quotidiana. Tan bon punt ens alcem
pel matí, construïm un model mental de nosaltres mateixos, de
l’escenari, dels altres participants, de la situació i de l’acció en
curs, així com de les nostres intencions i objectius. És aquest
model d’experiència el qui controla cada cosa que fem de manera
que s’adiga a l’entorn vigent.
Se suposa que els models mentals s’emmagatzemen en la
denominada memòria episòdica (Cohen & Conway, 2008;
Tulving, 1983), que és part de la memòria a llarg termini, en la
qual la gent representa les seues experiències autobiogràfiques i
personals. Quan recordem alguna cosa del passat, cerquem i
activem (fragments de) els nostres models mentals en la memòria
episòdica. Aquests models mentals no només mostren què va
passar o què vam fer, sinó també les nostres opinions i emocions
sobre el que va passar. Per tant, no són representacions objectives
del que va ocórrer, sinó, més aviat, personals i subjectives, tot i
que tinguen una base intersubjetiva social, perquè també la
interpretació de les situacions, els fets o les accions està
relacionada, sens dubte, amb els coneixements generals que
compartim amb altres persones de la nostra cultura o comunitat.
6. EL CONTROL DELS MODELS D’ESDEVENIMENT
Els models contextuals no són els únics models implicats en
la producció i comprehensió del discurs. Els usuaris de la llengua
també construeixen models mentals de les situacions, els
esdeveniments i les accions a què es refereix el discurs, de què
tracta (Johnson-Laird, 1983; Van Dijk & Kintsch, 1983). De fet,
entendre i interpretar un discurs és construir un model mental de
les circumstàncies a què es refereix. Així, mentre que dels
models contextuals, en podríem dir pragmàtics, als models
d’esdeveniment, se’ls podria denominar semàntics.
També els models d’esdeveniment són subjectius, com ho és
tota interpretació d’un discurs. Podem llegir en relació amb la
crisi econòmica en un periòdic i no només interpretar de què va
la notícia, sinó que també podem associar aquesta situació amb la
nostra opinió personal o, fins i tot, amb alguna emoció.
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Un dels objectius principals de tota comunicació és assegurarse que els receptors entenen el que volen dir els parlants o els
escriptors. Aquest fet implica que es formen el model mental que
prefereix el parlant o l’escriptor. Ens trobem, doncs, al cor del
que a dalt descrivíem de manera informal com a control mental,
és a dir, el control discursiu dels models mentals dels receptors
del discurs públic. En tant que aquest discurs és capaç de manejar
els models mentals dels ciutadans sobre els esdeveniments
públics, les elits simbòliques hauran assolit un dels seus objectius
comunicatius principals.
Amb la finalitat d’influir tant en els models contextuals
semàntics com en els pragmàtics dels receptors, els productors
del discurs públic s’han d’assegurar que el seu discurs estiga
organitzat de tal manera que els models mentals dels ciutadans
coincidisquen tant com siga possible amb els que prefereixen les
elits simbòliques. Tal com hem vist anteriorment, de normal ho
faran així, tot tractant els temes més influents, els arguments més
persuasius o la retòrica més admirable en tots els nivells del
discurs.
En principi, açò no representa cap problema, per tal com tots
comuniquem amb la intenció que la gent entenga i accepte el que
diem i el que hi volem significar. I açò també és així pel que fa al
discurs públic. Tanmateix, si els models són partidistes a favor de
les elits simbòliques, i en contra dels interessos dels ciutadans, la
informació o la persuasió es pot convertir en manipulació (Van
Dijk, 2006). Aquest és el cas típic, per exemple, de les notícies
sobre immigració, en què l’arribada d’un grup d’immigrants es
pot representar com una amenaça o en què el comportament
culturalment diferent dels immigrants es representa com a desviat
i, per tant, problemàtic (Van Dijk, 1993).
7. EL CONTROL DEL CONEIXEMENT
Els models mentals són representacions subjectives dels
esdeveniments únics. Gran part de la comunicació i del discurs,
això no obstant, no es limita a informar o manipular els receptors
sobre un fet determinat. Com passa en el discurs educatiu, també
en molts altres discursos, l’objectiu és influir en el nostre
coneixement i en altres cognicions socials de manera més
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general. És el que denominem aprenentatge. Llegir un periòdic,
veure la televisió o llegir una novel·la també implica aprendre
sobre el món en general i no només sobre fets concrets. És en
aquest sentit que també el discurs és cabdal en la formació del
nostre coneixement general.
Una de les formes d’adquisició de coneixement és a través de
la generalització de models mentals sobre esdeveniments
específics. Si llegim o escoltem notícies sobre l’Iraq o
l’Afganistan, les persones, de normal, aprenem més sobre guerra,
bombes, terrorisme i contraterrorisme, sobre l’Orient Mitjà, sobre
els Estats Units, etc. I viceversa, només som capaços d’entendre
el discurs, i, per tant, de construir models mentals dels
esdeveniments del món, si ja en tenim un vast coneixement (Van
Dijk & Kintsch, 1983).
Això permet que el discurs siga implícit o incomplet, perquè
els usuaris de la llengua saben que els receptors poden inferir la
informació que falte des del seu coneixement del món i, per tant,
“omplir els buits” mentalment de qualsevol informació que falte
(Graesser & Bower, 1990). Els discursos són com icebergs, en
què, habitualment, només se sol expressar la informació nova,
mentre que la major quantitat d’informació, pressuposada o
implícita, roman invisible en el text –encara que, sens dubte, està
present en el model mental del text de l’escriptor i del lector.
L’educació, la informació, la persuasió i la manipulació, entre
altres formes de comunicació discursiva, suposen, doncs, la
formació i transformació de les representacions generals
compartides socialment com és el coneixement, per exemple,
mitjançant la generalització de models mentals. De nou, açò pot
implicar el tipus de coneixement preferit per les elits
simbòliques, i que, en general, coincidirà amb el dels seus
interessos. En definitiva, el control del discurs té un paper
essencial en el control del coneixement en la societat (Bernstein,
1996; Foucault, 1980; Young, 1971).
8. EL CONTROL D’ACTITUDS I IDEOLOGIES
Sovint el discurs públic no es limita a la comunicació del
coneixement preferit, per tal com no només tenim coneixement
del món, sinó que, cal considerar, i molt, que també tenim
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opinions personals del que passa al món, com hem vist en la
formació dels models mentals. Si aquestes opinions són
compartides per molta gent i si es tracta de qüestions importants
de la vida social, en parlem d’actituds; per exemple, sobre
abortament, eutanàsia, la crisi econòmica o sobre immigració,
entre una enorme quantitat d’actituds (Eagly & Chaiken, 1993).
Si les elits simbòliques són capaces de formar actituds en els
ciutadans sobre temes socials cabdals, no cal influir en cadascun
dels models mentals de cada ciutadà en relació amb cada
esdeveniment, perquè els ciutadans ja es formaran un model
mental nou de cadascun dels temes d’acord amb les seues
actituds més generals i fonamentals. En aquest sentit, l’objectiu
real de gran part del discurs públic de les elits simbòliques no sol
estar limitat al control dels models mentals, sinó que més aviat té
com a objectiu el control de les actituds socials.
Per acabar, ni tan sols aquestes actituds són l’objectiu final i
bàsic del discurs i de la comunicació. Seria, fins i tot més
eficient, si poguéssem no només influir en les actituds de la gent
en relació amb determinats temes, sinó, a més, en les seues
ideologies més generals (Van Dijk, 1998, 2003). Per tant, si som
capaços d’influir, de manera gradual, en els ciutadans perquè
construïsquen, per exemple, una ideologia neoliberal, que,
alhora, organitze moltes actituds envers el mercat, els llocs de
treball, les relacions amb l’Estat i les empreses, controlarem una
gran quantitat de models mentals sobre esdeveniments concrets
en la societat, amb gran eficiència.
Dit d’una altra manera, el control ideològic és l’objectiu
essencial en les moltes formes del discurs públic i, sobretot, del
discurs polític, ja que aquest control vigilarà, de manera
indirecta, quin partit sol votar la gent i, per tant, qui exerceix el
control polític en la societat. Una vegada siguem capaços de
formar i confirmar les ideologies de la gent, controlarem
indirectament la formació de noves actituds i aquestes, alhora,
influiran en la formació de models mentals. Aquests models
mentals són bàsics en la producció i comprensió del discurs i,
més en general, en la gestió de la interacció quotidiana.
Amb això, acabem de completar el cercle en el procés del
poder discursiu, començant amb el poder de les elits simbòliques
per controlar el context de la producció del discurs, el qual
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controla les formes i el contingut del discurs, que també controla
els models mentals d’interpretació i que, finalment, controla i és
controlat pel coneixement socialment compartit, les actituds i les
ideologies subjacents que, de nou, influeixen en les actuacions de
la gent i, per tant, en el seu discurs —incloent les seues accions
polítiques, com ara votar i, llavors, per qui voten i, doncs, qui té
el poder polític en la societat.
9. DISCURS, PODER I LEGITIMITAT
Cal repetir que el control ideològic no necessàriament és
dolent. La majoria de nosaltres eduquem els nostres fills perquè
tinguen ideologies democràtiques. Tots hem estat influïts a través
d’un munt de missatges que ens han reeducat per esdevenir
ciutadans més conscienciats des del punt de vista ecològic.
Podem tractar de contribuir a una formació des d’un punt de vista
feminista en les relacions entre sexes o, potser, des d’una
ideologia de classe socialment més conscient. A més, eduquem
els nostres estudiants des del nostre enfocament ideològic en el
camp de la recerca científica, etc.
Pels mateixos motius, no cal veure totes les accions ni el
control discursiu o ideològic de les elits simbòliques de forma
negativa en essència. El problema, més aviat, es quan s’abusa del
poder discursiu de les elits simbòliques i es perjudica els
interessos dels ciutadans, en benefici dels interessos de les elits
mateixes. Acabem d’esmentar la qüestió fonamental de la
legitimitat i entrem, doncs, en l’àrea estudiada concretament pels
analistes crítics del discurs (Blaug, 1999; Cap, 2006; Fairclough,
2000; Habermas, 1975; McSwite, 1997; Mueller, 1973; Payne i
Samhat, 2004; Van Dijk, 2006, 2008b).
No és fàcil distingir entre usos del poder discursiu legítims i
il·legítims. Exactament, quan els és beneficiosa la influència
d’un professor en els seus estudiants i quan comença la
manipulació? La mateixa pregunta ens podem fer quant als
polítics en els debats parlamentaris, pel que fa als periodistes
quan informen al públic o en relació amb les empreses quan
anuncien els seus serveis o productes. És possible assumir sense
massa cinisme que gran part del discurs i de la comunicació està
al servei, sobretot, dels seus propis interessos. La major part de
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nosaltres, en moltes situacions, tractarem de persuadir els altres
perquè pensen i actuen com ho fem nosaltres. I, és obvi, que el
mateix ocorre amb les elits simbòliques i, per tant, la diferència
entre el control legítim i il·legítim del context, del text i de la
ment és, amb tota probabilitat, bastant confusa.
Un exemple: notícies que tracten d’immigració
Posem un exemple concret extret de la meua recerca sobre
racisme i discurs (Van Dijk, 1984, 1987, 1991, 1993). Els
periòdics informen sobre l’arribada de nous immigrants. Sabem
que aquestes notícies, en general, sovint porten a actituds
negatives pel que fa a immigrants i immigració i, fins i tot, a
ideologies racistes més elementals entre nombrosos europeus
blancs. Els periodistes, probablement, negaran que el seu servei
informatiu és el culpable del desenvolupament d’aquestes
actituds, afirmaran que únicament informen dels fets o culparan
els polítics d’aprofitar-se de la immigració per a propagar
actituds racistes. Així doncs, ¿quan s’està informant sobre els
nous immigrants de manera legítima i quan és una pràctica
il·legítima, fins i tot racista, de manipulació de les actituds dels
ciutadans?
Una anàlisi crítica del discurs d’aquesta cobertura mediàtica
indicarà que aquestes notícies gairebé mai són descripcions
neutres, ni molt menys objectives, dels fets. Els titulars, les
metàfores, els adjectius i moltes altres formes en què es descriu
els immigrants i la seua arribada expressen i transmeten, de
vegades de manera bastant subtil, opinions i actituds negatives
sobre els altres. La immigració es representa, moltes vegades,
com un problema (açò és, un problema per a nosaltres; en
absolut ho és per a ells), formulat metafòricament en termes
d’onades i allaus, i emfasitzat retòricament a través d’un joc de
xifres continu que especifica quants nouvinguts han arribat. En
comparació, pensem en la manera en què habitualment s’informa
dels turistes que arriben, en concret, més aviat com un impuls
econòmic per al país. Tot i que gran part de les anàlisis
econòmiques sobre immigració demostren que les contribucions
dels immigrants a la nostra economia són fonamentals, resulta
impressionant la tendència a representar els pobres immigrants,
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sobretot els que provenen de països no europeus, en termes
negatius.
I una vegada són “ací”, la cobertura informativa negativa ja
no s’atura, ja que, llavors, llegim notícies i articles d’opinió en
relació a problemes d’integració, diferències de llengua i religió,
hàbits culturals distints i altres aspectes que d’alguna manera ens
molesten. Un exemple cabdal és el del tractament mediàtic de
l’ús de l’hijab (el mocador de cap) per algunes musulmanes. De
sobte, moltes de les nostres elits simbòliques, fins i tot les de
l’esquerra, es preocupen profundament per aquesta gran amenaça
a la nostra cultura o sobre la dominació masclista sobre les
dones, de vegades sense adonar-se de la contínua dominació
masclista que hi ha a les nostres societats.
Per altra banda, els vertaders problemes dels immigrants a
penes es tracten a la premsa, com ara les moltes formes de
prejudicis, discriminació i racisme quotidians, el continu
assetjament policial i burocràtic, el munt de papers que han de
mostrar, els problemes greus en l’aprenentatge d’una altra
llengua, tractar de trobar un lloc de treball decent havent
d’acceptar un sou menor que el dels treballadors autòctons, el
tracte sota sospita en les botigues, haver de pujar els fills en un
ambient tan hostil i un llarg etcètera. Aquesta vida quotidiana
dels immigrants i de les minories no és el que llegim als diaris.
Però també són fets, tot i que sobre aquests fets no llegim res.
Consegüentment, almenys el que podem dir és que la
cobertura mediàtica és esbiaixada, egocèntrica, incompleta i,
sovint, negativa. Si el mateix ocorre en gran part del discurs
polític sobre immigració, i si aquest discurs polític arriba als
ciutadans, sovint, de nou, a través dels mitjans de comunicació
que no són molt crítics amb aquest discurs polític, podem
concloure, a dreta llei, que aquest discurs dominant condiciona la
formació dels prejudicis ètnics i les ideologies racistes entre la
població en general. I, com que es pot demostrar que aquestes
actituds i ideologies són en interès propi, és a dir, per mantenir el
control europeu blanc sobre les nostres societats, i en perjudici
propi dels nouvinguts, podem concloure que aquest discurs és
il·legítim.
Es poden posar molts altres exemples de dominació
discursiva il·legítima, com ara la manera en què els llibres de text
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expressen i comuniquen les ideologies dominants, la forma en
què s’ignora els pobres del món en pràcticament tot el discurs
dominant, la manera en què les dones continuen estereotipades
en multitud de formes tant en texts com en imatges i la manera
en què els mitjans de comunicació concedeixen accés
preferencial a les elits simbòliques i no a moltes altres persones.
Els estudis crítics del discurs tenen com a objectiu investigar
aquestes pràctiques discursives com a formes de dominació
política i social (més detalls en Van Dijk, 2008b). El nostre
propòsit és proporcionar major comprensió quant a les formes
subtils en què es pot reproduir discursivament el poder en la
societat, amb l’esperança que aquestes anàlisis crítiques
contribuïsquen a la resistència en contra d’aquestes formes de
dominació discursiva.
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IV. EL DEBATE POLÍTICO-ELECTORAL.
UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ANÁLISIS DEL
DISCURSO
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1. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONSTRUCTIVO DEL DISCURSO
POLÍTICO
Nos gustaría comenzar el trabajo haciendo dos aclaraciones
previas; la primera referida a “discurso político” y la segunda a la
incorporación del adjetivo “constructivo” en el título del presente
epígrafe.
El discurso político tiene un carácter transversal y
precisamente por eso puede ser difícil de identificar y de
delimitar. Conviene advertir que, en este trabajo, vamos a tratar
sobre discurso político en tanto que discurso entre políticos, tanto
en espacios propios de la actividad política como en espacios
mediadores entre la actividad política y el resto de la sociedad:
los medios de comunicación. En este sentido, además, optamos
por utilizar ejemplos de debates transmitidos por uno de los
medios con más “poder”: la televisión. Es justamente en estos
espacios mediados en donde el discurso político se aproxima
mucho más a la espectacularización (la polémica es un
componente natural del debate y habitual del espectáculo)1 e
incluso a la transmisión de mensajes próximos al discurso
publicitario.

1

Nuestra estructura mental de valoración del debate mismo está basada en la
metáfora de la guerra; “debatir”, en efecto, se concibe, especialmente en nuestra
cultura y sobre todo por influencia de la degeneración de algunos productos
televisivos que se presentan como debates, como “guerrear”. Hay un “ganador”
y un “perdedor”, se utilizan todas las “armas dialécticas” necesarias para llegar
a la “victoria” e incluso hay “mediadores” entre las partes “en disputa” que no
siempre actúan como “apaciguadores” precisamente.
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En cuanto a la segunda aclaración, hemos de comenzar
diciendo que el Análisis Crítico del Discurso (ACD) es, a nuestro
entender, una de las orientaciones interdisciplinares que más está
aportando al conocimiento del discurso en tanto que
manifestación comunicativa inherente a una sociedad. En todos
los documentos oficiales sobre enseñanza o sobre reformas
educativas se indica que la escuela (entiéndase aquí todos los
niveles educativos) debe formar ciudadanos con espíritu crítico,
porque, se dice, sólo así podremos crecer de manera sólida. Sin
embargo, es habitual que, a la hora de la verdad, ese espíritu
crítico resulte incómodo (por ejemplo para los profesores
universitarios cuando la crítica llega desde sus alumnos) y es
entonces cuando se asocia el adjetivo “crítico” con el adjetivo
“destructivo”. Esto es aplicable al ACD y uno de los motivos por
los cuales sucede es porque se olvida que la crítica, cuando se
hace bien, sólo puede ser constructiva al mismo tiempo. Mi
interés con este artículo, por ejemplo, no es sólo ofrecer una
mirada crítica, sino intentar que de esa mirada también se saquen
conclusiones y propuestas que puedan mejorar aquello que no
esté bien o aquello sobre lo que aún exista una interpretación
demasiado ingenua (y que conste que quien escribe esto se
reconoce como un prototipo de ingenuidad). Por ese motivo es
por el que a veces creo que conviene añadir una ‘C’ mayúscula al
acrónimo más utilizado: ACCD.
2. CONTEXTO Y DISCURSO. ESQUEMA DE VALORACIÓN DE LOS
PROFESIONALES DE LA POLÍTICA

En los últimos años hemos defendido, en el seno del grupo de
investigación ECCO (Estudios Críticos sobre la Comunicación,
<http://www.grupoecco.org>), la importancia que tiene el uso del
hipergénero debate social como marco para el análisis discursivo
de cuestiones socialmente muy relevantes (Bañón, 2002 y 2007,
por ejemplo). En ese debate social, analizamos actores, medios,
intensidades, etc., pero también incluimos en el análisis procesos
que consideramos fundamentales en el desarrollo de un debate
social; uno de esos procesos básicos es la valoración. Estamos
convencidos de que valorar es una actividad determinante en el
debate público sobre inmigración, sobre salud, sobre género y
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también sobre política. Al estudiar la valoración tenemos que
tener claro, por un lado, cuáles son los tipos (negativa, no
negativa, positiva y no positiva); por otro, en qué conceptos se
materializan tales tipos básicos; y finalmente, qué herramientas
estilísticas, retóricas y semióticas se evocan para materializar
esas valoraciones y esos discursos2.
En un primer momento, estábamos convencidos de que a la
hora de hablar de objetos de valoración, era suficiente con partir
de ideas tan generales como la de “inmigrante” o “enfermedad”,
pero pronto nos dimos cuenta de que estos identificadores
necesitaban ser analizados mediante su segmentación en
características fundamentales. Ya no se trataría, por ejemplo, de
estudiar la representación discusiva de la enfermedad, sin más,
sino de ver cómo se representa la identidad, la tipificación, la
prevalencia, la duración, la intensidad, la magnitud, o la
dimensión de una enfermedad. Igual sucede con objetos menos
abstractos como los enfermos, las asociaciones de pacientes o, y
esto es especialmente interesante para lo que nos ocupa en este
momento, los profesionales sanitarios, de quienes abordaríamos
la representación discursiva (y las valoraciones asociadas a ella)
de la formación, de la especialización, del liderazgo, de la
experiencia, de la empatía o de la actualización, entre otros
factores relevantes.
Si hacemos ya la transición hacia el discurso político, hemos
de decir que partimos aquí de la idea de que los políticos
constituyen un objeto de debate social constante y de que es muy
importante estudiar el discurso valorativo (tanto el que llega
desde fuera como el que se produce desde dentro) que se
2

El proceso de análisis discursivo habrá de acabar viendo qué unidades y
procesos, tanto lingüísticos como paralingüísticos, aparecen para orientar la
interpretación de las características ya aludidas en términos positivos o no
negativos (sobre todo si hablamos de nosotros o de uno de los nuestros,
políticamente hablando), o en términos negativos o no positivos (especialmente
cuando hablamos de los otros también en términos políticos). Conocida es la
estrategia de la repetición, por poner un solo ejemplo, excelentemente utilizada
por Jimmy Carter en su debate frente a Gerald Ford (Carter repitó la palabra
people setenta veces, más del doble que su adversario) o por Reagan en su
debate frente al propio Carter, repitiendo (algunos pensarán que
paradójicamente) la palabra peace con una llamativa frecuencia (Schroeder,
2000: 52-53).
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proyecta sobre los ‘profesionales’ de la política a partir, como
decíamos, de la identificación previa de las características más
relevantes. Nuestro punto de referencia, además, será, como
indicábamos anteriormente, no tanto el debate social como uno
de los géneros incluidos en ese hipergénero: el debate político
entre candidatos en época electoral.
Antes de pasar a la descripción de esas categorías, nos
gustaría decir que el debate político se detiene mucho más en
estos aspectos más relacionados con el ‘metadebate’, digamos,
que con los temas supuestamente nucleares: política exterior,
economía, sanidad, educación, etc. En ocasiones, en efecto,
parecería que hablar de esos temas sólo tiene la misión de medir
al candidato, no los programas políticos o la solidez de las
argumentaciones. Los asesores de comunicación política son
buenos conocedores, además, de esta circunstancia como
demuestra la orientación dada con frecuenta a las campañas
político-electorales de los partidos. Piénsese, por ejemplo, en los
eslóganes políticos (Carrillo, 2009).
El debate político, pues, es en realidad el debate sobre los
políticos y los propios participantes acaban cayendo en esta
trampa. También los votantes. Cuando el debate político es un
debate ‘de primarias’, esta realidad se hace más palpable aún,
dado que los candidatos que debaten tienen un marco ideológico
común y lo que tratan de transmitir es más bien si unos son más
apropiados que otros para cubrir un determinado puesto, pero no
si el ideario de uno es más apropiado que el de otro; piénsese, por
ejemplo, en las primarias entre Obama y Clinton, por ejemplo,
ambos del Partido Demócrata norteamericano. He aquí un
fragmento traducido del debate que ambos tuvieron y que fue
organizado y transmitido por el canal norteamericano CNN el 21
de febrero de 2008:
PERIODISTA:

Senadora Clinton, esta semana, como sabe, el senador
Obama fue respaldado por el senador Ted Kennedy y Caroline
Kennedy. Ambos sostienen que el país está listo para una nueva
generación de dirigentes y dicen que Barack Obama, al igual que
John F. Kennedy en los sesenta, es ese tipo de líder. ¿Cómo
responde usted a eso?

IV. El debate político-electoral. Una aproximación...

103

CLINTON:

Bueno, tengo un gran respeto al senador Kennedy y a la
familia Kennedy. Y estoy orgullosa de que tres hijos de Robert
Kennedy, Bobby, Kathleen y Kerry me apoyen a mí. Pero lo que
creo es que (aplausos)… Pero lo que creo es que lo emocionante es
que tal como se presenta ahora la parte demócrata, ahora reducida a
nosotros dos, es que vamos a ver grandes cambios. Creo que tener a
la primera mujer presidente sería un gran cambio para EEUU y para
el mundo (Obama asiente y aplausos prolongados del público).
Pero, por supuesto, pese al entusiasmo de nuestros partidarios o
nuestros apoyos (y ambos estamos orgullosos de todos los que se
han unido a nuestra campaña), aquí se trata de nosotros dos.
Como votantes, ustedes deben determinar quién creen que puede ser
mejor presidente para afrontar todos esos problemas el primer día,
esperando en el Despacho Oval, quién puede ser el mejor candidato
para el Partido Demócrata, para aguantar todo lo que decidan hacer
al otro lado y salir victorioso. Pero, en última instancia, de lo que se
trata es del pueblo americano. Se trata de su vida, su puesto de
trabajo, el cuidado de su salud, si pueden darse el lujo de enviar a
sus hijos a la universidad, si podrá soportar el aumento de los tipos
de interés, de la hipoteca de su casa, tal vez amenazada de embargo,
y si vamos a sentirnos orgullosos de nuevo de nuestro país, de
nuestros dirigentes y de nuestra autoridad moral en el mundo. Así,
creo que pensando en las primaras que se aproximan, veintidós de
ellas el martes, realmente cada votante debe mirar y examinar lo que
quieren de su próximo presidente, cuáles son sus criterios para
determinar por quién va a votar, qué le parece que necesita nuestro
país, a qué aspiran de verdad ustedes y sus familias. Y a partir de
ahí evaluarnos a nosotros dos, porque no habrá nadie más en la
papeleta electoral. Es una experiencia muy emocionante y una
lección de humildad, creo que puedo decirlo por los dos.

PERIODISTA:

[Senador...]

CLINTON:

[Y ninguno] de los dos podría haber predicho nunca, no
mucho tiempo atrás, que un día estaríamos aquí. Es un gran tributo
para el Partido Demócrata y para América, pero ahora debemos
decidir cuál será el mejor presidente (aplausos prolongados).

PERIODISTA:

Senador Obama, quiero que responda, pero también en
el contexto de lo siguiente. Muchos demócratas recuerdan los ocho
años de Gobierno Clinton, una época de relativa paz y prosperidad,
y que se recuerda con cariño. ¿Están en lo cierto? ¿Deben guardar
un buen recuerdo de esos ocho años?

OBAMA:

Bueno, creo que no hay ninguna duda de que hubo cosas
buenas que sucedieron a lo largo de los ocho años del Gobierno
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Clinton. Creo que eso es innegable. Mire, somos todos demócratas
y especialmente cuando se mira a través del prisma de los últimos
ocho años con George Bush, aquella época se ve aún mejor (ligeros
aplausos). Así que no quiero menospreciar algunos de los logros que
se produjeron en esos ocho años. Y estoy totalmente de acuerdo
con la senadora Clinton en que al final cada uno de nosotros tiene
que ser juzgado por sus propios méritos […].

Es difícil encontrar en este intercambio de argumentos alguna
referencia a diferencias en programas de actuación entre ambos.
Tanto Clinton como posteriormente Obama sitúan el debate en
una evaluación de ambos y en una posterior elección entre uno
de ellos, acudiendo más a su perfil personal y profesional. Es
decir, se trataba de valorar a políticos al margen de su política.
Obama recuerda que todos son la misma cosa y menciona
explícitamente al verdadero adversario desde el punto de vista
ideológico y programático: el Partido Republicano representado
en la figura de George Bush. Otros factores de índole más bien
paralingüístico y proxémico (la risa, la sonrisa o la aproximación
que hace con el brazo Obama hacia Clinton), que no hemos
incluido en la transcripción, van en la misma dirección.
Cuando los debates se transmiten a través de los medios de
comunicación y, como también decíamos, se aproximan a
fórmulas discursivas más propias de la publicidad, esta
circunstancia (la de que se habla de políticos y no tanto de
política) se manifiesta aún con mayor claridad. Además, el hecho
de que se vayan exponiendo cifras de macroeconomía, por
ejemplo, que difícilmente los oyentes o telespectadores podrán
confirmar, hacen que no haya elemento de contraste para saber si
lo que se dice es totalmente cierto o no, orientando la valoración
más bien hacia esos otros aspectos que sí se pueden comprobar:
la cortesía, la aparente preparación, la lealtad, la capacidad de
liderazgo, la experiencia, etc. Finalmente, siempre queda la
pregunta de si la imagen que se ofrezca prevalecerá sobre los
contenidos que se traten. Muchos asesores no tienen duda al
respecto, como no la tienen muchos estudiosos de los debates
presidenciales: en televisión es la imagen lo que cuenta (véase,
por ejemplo, Schroeder, 2000: 16-17). Todo el mundo, en este
punto, recuerda el caso de Kennedy y Nixon en su debate de
1960.
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Estamos de acuerdo con Teun van Dijk cuando, en uno de sus
últimos libros, Discourse and Context (2008), insiste sobre lo
importante que es incorporar el componente cognitivo en la
descripción e interpretación contextualizada del discurso (por
cierto, que él mismo ejemplifica con un fragmento de debate
parlamentario protagonizado por Tony Blair). En este sentido,
nos gustaría defender la existencia de esquemas mentales de
valoración (un proceso esencial en el estudio sociocognitivo del
discurso) que incluyen categorías básicas que utilizamos todos
(incluidos los propios políticos) para hablar sobre quienes se
dedican a la política como actividad profesional. William Dailey,
Edward Hinck y Shelly Hinck (2008), en su excelente libro sobre
la cortesía en los debates presidenciales norteamericanos,
también defienden la existencia de constructos sobre los que
todos nos apoyamos para valorar a los candidatos que debaten
(Van Dijk, 2008: 6-7), y advierten sobre lo complicado que
resulta atender, a la hora de establecer esa valoración, sólo a los
contenidos que se exponen o a los complejos procesos de
argumentación que en ocasiones se utilizan, y que pueden
convertirse en un auténtico desafío de comprensión para los
receptores. Ellos creen que hay que acudir a otros aspectos, entre
los que destacan la cortesía. Estamos conforme con esta idea y
uno de nuestros objetivos en este trabajo es ampliar las
dimensiones más allá de la cortesía3.
Así, partimos de conceptos básicos sobre los que se establece
la valoración de los políticos: adscripción a un grupo político
determinado, responsabilidad que se tiene, capacidad de
acomodación a los interlocutores, coordinación entre el decir y el
hacer, el decir y el decir o el hacer y el hacer, experiencia que se
3
La mirada humorística hacia el debate a veces pone el dedo en la llaga en
estos temas, ya sea exagerando la supuesta poca importancia que tiene lo que se
dice y el exagerado protagonismo que damos al cómo se dice, ya proponiendo
salidas más o menos inesperadas u originales al modelo de debate político que
tenemos en nuestra mente. Recordamos la actuación de Cruz y Raya (titulada
Debate sobre el estado de la canción) en la que un supuesto Rajoy y un
supuesto Rodríguez Zapatero debaten en el parlamento lanzándose fragmentos
de canciones y transmitiendo la idea de que lo importante era la pelea entre
ambos, sin más. Y también el debate político que se escenificó en una serie de
televisión española, con no demasiada audiencia por cierto, que se tituló Con un
par de tacones.
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tiene como profesional de la política, representatividad que se ha
conseguido y formación profesional (si se tiene) al margen de la
actividad política. Aunque podríamos identificar algunos otros
conceptos, éstos formarían, en nuestra opinión, el prototipo
axiológico más frecuente. Todos esos conceptos, además, pueden
valorarse por el hecho de tenerlos (+) o por el hecho de carecer
de ellos (-); así, por ejemplo, puede ser valorada el que haya una
adscripción clara por parte de un político a un determinado
grupo, pero también podría valorarse la ausencia de esa
adscripción. Lo mismo sería válido para responsabilidad,
representatividad, acomodación, coordinación, experiencia y
formación. Hablaríamos, en última instancia, de que cada uno de
los conceptos básicos puede ser valorado (según se tenga o no se
tenga) en dos grandes grupos: positivo o no negativo, por un
lado, y negativo o no positivo, por otro. La valoración positiva o
no negativa se aplicará preferentemente al yo o al nosotros, en
tanto que la valoración negativa o no positiva se aplicará
preferentemente al vosotros o al ellos. En un trabajo posterior
intentaremos diferenciar también entre positiva y no negativa y
negativa y no positiva, como hemos hecho en otros trabajos
anteriores (Bañón, 2002, por ejemplo).
En definitiva, de cada concepto básico se derivan, al menos,
otros cuatro conceptos subsidiarios que representan las distintas
valoraciones, tal y como se recoge la tabla siguiente:
Tabla 1
Concepto básico de
valoración

Tener (+)
No tener (-)

Adscripción

+
+
+
+
+
+
+
-

Responsabilidad
Acomodación
Coordinación
Experiencia
Representatividad
Formación

Valoración
preferentemente
positiva o no
negativa del “yo”
o del “nosotros”

Lealtad
Independencia
Liderazgo
Apoyo
Empatía
Sinceridad
Honestidad
Adaptabilidad
Resolubilidad
Entusiasmo
Éxito
Proyección
Capacidad
Espontaneidad

Valoración
preferentemente negativa
o no positiva del
“vosotros” o del “ellos”

Partidismo
Aislamiento
Egocentrismo
Prescindibilidad
Demagogia
Distanciamiento
Obligación
Deshonestidad
Desgaste
Indeterminación
Deuda
Fracaso
Implicabilidad
Limitación
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Los eslóganes electorales suelen aprovecharse de alguno de
los conceptos básicos o de alguno de los conceptos positivos
incluidos en la tercera columna del cuadro anterior; difícilmente
(aunque a veces sucede) dirigen los mensajes hacia los conceptos
negativos (aplicados a los adversarios), dado que podría
interpretarse como una campaña excesivamente agresiva.
Aprovechando el magnífico corpus recopilado por Carrillo
(2009), podríamos hallar ejemplos muy valiosos de lo que
estamos indicando. El Partido Socialista Obrero Español, para las
elecciones municipales de 1979, propuso un cartel con la imagen
de Enrique Tierno Galván trabajando en su despacho y con el
eslogan “Honradez.”. Es decir, pedía el voto a partir de la idea de
coordinación entre el decir y el hacer. La apuesta era tan decidida
que el punto al final debiera interpretarse, en nuestra opinión,
como “y punto”. En la precampaña de las elecciones generales de
marzo de 1979, el PSOE utilizó el eslogan “100 años de
honradez y de firmeza”; uno de los carteles diseñados para la
ocasión situaba en el centro el eslogan, a la izquierda del mismo
una foto de Pablo Iglesias y a la derecha, una foto de Felipe
González. Debajo del eslogan, las siglas y el logo del PSOE.
Quien pensase en este diseño, había tenido el acierto de conjugar
distintos elementos básicos de valoración: el sustantivo
“honradez” tenía la misma función que para Tierno Galván
(coordinación, siguiendo nuestra terminología), el sustantivo
“firmeza” aludía a responsabilidad (y a capacidad de liderazgo,
pues), y la numeración (100 años) y la imagen de Iglesias
jugaban con el concepto “experiencia”. Todo ello asociado, claro
está, a la imagen de Felipe González. En esas mismas elecciones,
UCD diseñó, entre otros, un cartel con la palabra “Dicho” en la
parte superior, la imagen centrada de Adolfo Suárez en un
momento de una intervención oficial, y las palabras “Y hecho”
debajo de esa foto. Es evidente que se evocaba, como en casos
anteriores, la idea de coordinación entre el hacer y el decir (y la
honestidad, por tanto) y con la experiencia a través de la imagen
en un contexto profesional. En las elecciones de octubre de 1982,
el candidato por la Unión de Centro Democrático, Landelino
Lavilla, aparecía en los carteles con mensajes como los
siguientes: “Ni derecha dura, ni izquierda inmadura”. Aunque,
como decíamos, este tipo de mensajes negativos no es tan
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frecuente, es evidente que aparecieron en la campaña de UCD
porque eran conscientes de su complicada situación y optaron
por la dureza. Aunque el adjetivo correspondiente ‘dura’ era
atribuida a la derecha (en relación con acomodación y con
distanciamiento –y descortesía), en tanto que para la izquierda se
reservaba la ausencia de experiencia (y, por consiguiente, su
posible indeterminación a la hora de gobernar).
Aunque más adelante nos detendremos, de nuevo, en estos
conceptos, permítasenos tomar ahora como muestra uno de ellos,
experiencia, tal y como se presenta en un fragmento de un debate
electoral. Nuestro único propósito es explicar qué queremos decir
con el modelo conceptual anteriormente expuesto y las distintas
posibilidades valorativas. La experiencia ha sido objeto de
interés en debates de gran trascendencia política. Hemos visto el
caso de Clinton y Obama; recuérdese que la primera estaba
insinuando constantemente su mayor experiencia frente a
Obama, al mencionar el Despacho Oval, por ejemplo. Otro
ejemplo interesante es el que se refiere a Ronald Reagan; éste fue
preguntado, en un debate, por uno de los periodistas si no creía
que era demasiado viejo para gestionar adecuadamente la
presidencia de los Estados Unidos. Reagan respondió con
agilidad:
I want you to know that I will not make age an issue of this
campaign. I am not going to exploit for political purposes my
opponent’s youth and inexperience.

Es el mejor ejemplo de lo que decíamos anteriormente sobre
cómo todo puede ser visto desde la perspectiva de la valoración
positiva o desde la perspectiva de la valoración negativa. Sólo
hay que saber ajustar el discurso a lo que más convenga en cada
debate e incluso en cada momento del debate. En lugar de
plantear la argumentación sobre la base de que a mayor edad
mayor cansancio, el candidato republicano lo hizo sobre la base
de que a menor edad mayor inexperiencia.
Años más tarde, de nuevo surgió el tema de la edad y de
nuevo aplicado a un candidato republicano, Bob Dole. Dole, en
uno de los debates televisados, dijo que, en efecto, tenía una
cierta edad, pero que eso iba acompañado también, entre otras
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cosas, de cierta inteligencia y de experiencia. Era una reacción
muy apropiada ante las valoraciones que su edad estaban
suscitando entre la sociedad. Clinton, su oponente en aquel
momento, reaccionó inmediatamente diciendo que el tema
nuclear no era, naturalmente, la edad. Probablemente había
aprendido de debates anteriores lo difícil que es utilizar a favor
este tema.
La labor de los asesores de comunicación y de imagen de los
candidatos políticos está dirigida justamente a potenciar sus
características más fuertes desde el punto de vista de la
adscripción, de la responsabilidad, de la acomodación, de la
experiencia, etc., y aliviar todo lo posible sus puntos más débiles,
previendo igualmente cuál puede ser, en este sentido, la
estrategia de los adversarios.
2.1. Adscripción a un grupo político
La pertenencia a un grupo político-ideológico determinado
suscita entre quienes hablan sobre política y sobre políticos una
serie de prejuicios iniciales sobre los que se asientan cualesquiera
valoraciones. Naturalmente, esos prejuicios serán diferentes si
estamos ante el discurso sobre alguien que es considerado afín o
sobre alguien que es mirado como de ideología opuesta. La
adscripción a un grupo político será valorada por parte de los
iguales en términos de lealtad, mientras que quienes deseen
ofrecer una valoración negativa o no positiva (normalmente de
los otros, sean vosotros o sean ellos) intentarán destacar que esa
adscripción se puede estar materializando en un claro partidismo
y en una ausencia absoluta de autocrítica. Si no se produce esa
adscripción, será la independencia el valor positivo en tanto que
el aislamiento (del “circuito político”) será lo que mejor refleje la
valoración negativa o no positiva.
Los candidatos que participan en un debate político televisivo
tienen –claro– un alto grado de adscripción al grupo político al
que pertenecen. Son, pues, todo lo contrario del político aislado.
Ahora bien, habrá que encontrar fórmulas para debilitar el
colectivo al que el adversario está adscrito o para insinuar que su
adscripción a ese colectivo es débil. La debilitación del grupo se
puede efectuar mediante la alusión a la ausencia de programa de
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trabajo (programa electoral si hablamos de época de elecciones o
de debates político-electorales). A pesar de que los programas
apenas son leídos completamente por los electores, la existencia
del mismo es una especie de carta de presentación (y de
naturaleza) de un partido sólido. La debilitación de la adscripción
del político se hace a través de la intensificación de supuestas (o
no tan supuestas) contradicciones o disidencias entre el candidato
que participa en el debate y otros importantes representantes del
partido o de la ideología que se defiende. Pues bien, en los
debates protagonizados por Felipe González y José María Aznar
en 1993 ambas estrategias fueron utilizadas. En el debate de
Antena 3, en el que el representante del Partido Popular, a decir
de todos los comentaristas, salió victorioso, Aznar replicó a
comentarios críticos con respecto a las cifras por él expuestas con
frases como las siguientes: “Se lo puede usted preguntar a su
anterior ministro de Economía, el señor Boyer. Es él el que ha
afirmado que esta crisis es más profunda que la de los años 80”.
En otro momento, alude a la archiconocida frase de Nicolás
Redondo, cuando era el máximo responsable del sindicato de
trabajadores UGT, referida al propio González: “Tiene usted
menos sensibilidad social que una almeja”. Y en otro momento
de especial enfrentamiento, se produjo este intercambio de
frases:
AZNAR:

¿Sabe usted cuánto dinero le hemos dado a usted los
españoles en este últimos años?

GONZÁLEZ:

Si, ya sé las cifras que maneja [que son falsas]

AZNAR:

[No, no] Sí, falsísimas, muy falsas, sí. Son las cifras de su
Ministerio; por eso son falsas probablemente.

En todas estas ocasiones, Aznar buscaba dar relevancia a
contradicciones entre González y personas u organismos afines a
él para restar cohesión al Partido Socialista y al Gobierno, al
tiempo que, si se podía, se insinuaría igualmente merma en la
capacidad de liderazgo; esto es, en la capacidad para mantener
precisamente esa cohesión.
González también tenía su estrategia, sobre todo en el
segundo debate ya que al primero acudió, según luego se supo,
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con no demasiada preparación específica. En efecto, en el debate
de Tele 5 insistió mucho en debilitar la solvencia del programa
electoral del PP. Joaquín Almunia (PSOE) había leído
detenidamente el programa electoral del Partido Popular y había
observado lagunas importantes, como la ausencia de referencias
al desempleo, un aspecto fundamental en el debate político y,
como es natural, uno de los más sensibles para los espectadores.
González provocó a Aznar para que hiciese referencia a su
programa, hasta que, efectivamente, el candidato del PP sacó el
documento y lo mostró de forma bastante llamativa, invitando a
González a leerlo ya que tanto le preocupaba. Ese fue el
momento en el que el candidato socialista aprovechó para
denunciar la ausencia de referencias al desempleo, debilitando
así el grupo al que estaba adscrito Aznar.
Pero hubo otra estrategia, más dirigida al individuo; fue una
estrategia que mencionó González en el primer debate y que fue
recuperada por él mismo en su primera intervención del segundo
debate. Se trataba de trasladar la imagen de Aznar como si se
tratase de un político cuyo partidismo le impelía a actuar en
contra de los intereses de la nación y, por tanto, incapaz de
asumir el liderazgo de todo un país. La estrategia consistió en
recordar que durante la Cumbre Europea de Edimburgo, a la que
el entonces presidente del Gobierno acudió para pedir más
financiación para España, recibió la noticia de que Aznar había
declarado que el presidente español derrochaba el dinero en el
interior del país y luego acudía al exterior como un “pedigüeño”.
De este choque de argumentos y contraargumentos,
probablemente salió favorecido González, quien llevó al segundo
debate una copia del teletipo que dijo haber recibido mientras
negociaba advirtiendo de las declaraciones del líder de la
oposición.
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2.2. Responsabilidad política
Estas referencias indirectas a la capacidad de liderazgo
conectan los conceptos de adscripción y de responsabilidad.
Disfrutar de responsabilidad política implica, en cierta
manera, ejercer (o tener que ejercer) el liderazgo. Es bien sabido
que ser líder de un grupo no es nada sencillo. Suele decirse que
las cámaras de televisión son las mejores localizadoras de
capacidad de liderazgo (“carisma” se dice otras veces). El
liderazgo implica la toma de decisiones y, por tanto, la asunción
de responsabilidades pero, de igual manera, podríamos decir que
también implica servirse de la posición que se tiene en la
jerarquía política para intentar evitar justamente asumir
responsabilidades (atenuando el protagonismo) cuando de lo que
se trata es de salir al paso de un asunto comprometido. Es decir,
es más fácil cuando se es el líder pensar en uno mismo
(egocentrismo), en mantener el lugar que se disfruta en esa
jerarquía. Cuando hablamos de políticos que no tienen (o apenas
tienen) responsabilidad política la mejor valoración que se suele
hacer es esa de que son “hombres de partido”, “militantes de
base”; es decir, cuando se les representa como apoyo al discurrir
político de lo suyos. Destacar, por el contrario, su anonimia o su
prescindibilidad sería la manera de ofrecer una valoración no
positiva o claramente negativa. En todo caso, cierto es que partir
de una posición inferior y ser objeto de infravaloraciones en tanto
que candidato sin responsabilidad o sin demasiadas posibilidades
de éxito puede ser una ventaja en determinados contextos, dado
que
cualquier
buena
actuación
será
posiblemente
sobredimensionada por haber excedido las expectativas
(Schroeder, 2000: 44). En cierto sentido, es lo que sucedió, si se
me permite decirlo, con la buena actuación que José María Aznar
tuvo en el primer debate que le enfrentó a Felipe González en
Antena 3 TV en 1993.
2.3. Acomodación al receptor (directo o mediado)
“Acomodación” es, tal vez, el concepto que mejor expresa las
valoraciones que se hacen de los políticos en términos más
puramente comunicativos. No en vano lo hemos tomado a partir
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de su uso en el ámbito de la sociolingüística británica.
Acomodarse a los otros implica acercarse a ellos, adecuar el
discurso al interlocutor, mostrarse cortés con él; en definitiva, es
empatizar (o al menos intentarlo) con quienes queremos,
debemos o podemos hablar. Son muchos los subtipos asociados a
esta valoración positiva del hecho de acomodarse; así, por
ejemplo, se habla de “políticos a los que se les entiende”, de
“políticos dialogantes”, o se habla, por decirlo con un término de
mayor actualidad, de “talante”. Frente a este perfil, encontramos
a quienes no se esfuerzan por realizar ese proceso de
acomodación, circunstancia que, en muchas ocasiones, es
valorada por los correligionarios como una prueba de sinceridad
(de decir siempre lo mismo en todos los sitios). En cuanto a la
valoración no positiva o negativa, los conceptos que acuden al
discurso son muy frecuentes también. Demagogia es el que se
utiliza para dar la vuelta a la imagen positiva de quienes (en “el
otro bando”) aparecen como preocupados por acomodarse al
interlocutor, en tanto que distanciamiento es el concepto más
conforme con el perfil de valoración negativa de quien no busca
tal acomodación. “Es un político distante, que no llega a la
gente”, se dice en ocasiones.
Bill Clinton ha sido reconocido como uno de los ejemplos
más claros de político que empatizaba con los que le escuchaban
en los debates, frente a Ford o Dukakis. Recuerda Alan
Schroeder (2000: 102) una frase del asesor de los demócratas
Frank Mankiewicz precisamente sobre Dukakis:
Dukakis has a tendency to say things like “We must be concerned
about health care for the elderly”. He needs to say, “What about
your ninety-year-old mother?

El propio Schroeder recuerda en este sentido la mención que
Carter hizo de su hija de 13 años en un debate con Reagan; dijo:
I had a discussion with Amy the other day before I came here, to ask
her what the most important issue was. She said she thought nuclear
weaponry and the control of nuclear arms.

Carter quiso acomodarse, aproximarse, a su audiencia
incorporando a la familia, hablando de una hija preocupada por
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los problemas más importantes del mundo y logró justamente lo
contrario, porque los ciudadanos creyeron poco natural una
conversación así y, muy especialmente, una respuesta como ésa
puesta en la boca de una niña de trece años. Reagan, días más
tarde, no dejó pasar la oportunidad en algunas de sus apariciones
públicas diciendo que él también solía hablar con sus hijos
cuando eran muy pequeños sobre armamento nuclear (Schroeder,
2000: 102).
El sentido del humor es otra técnica de acomodación utilizada
en ocasiones por los políticos para acercarse verbalmente a sus
interlocutores, pero es sumamente peligrosa, especialmente
cuando no se utiliza en pequeños foros en donde se conoce bien
el perfil de los asistentes, sino en contextos (como un debate
televisado) con gran audiencia. Igualmente peligrosa es la ironía
ante este mismo tipo de auditorio extenso y heterogéneo. Dos
ejemplos: uno más atenuado y otro menos.
En el primer debate entre González y Aznar (emitido, como
dijimos, en Antena 3 TV y moderado por Manuel Campo Vidal),
el presidente en funciones quiso sancionar irónicamente a Aznar
en el siguiente intercambio de frases:
AZNAR:

Ha hecho usted un ejercicio que suele hacer habitualmente.
Conste que a usted tengo que reconocerle que en el arte de fingir es
difícil igualarle. Lo hace usted muy bien.

GONZÁLEZ:
AZNAR:

No he querido ser ofensivo con usted.

No, ofensivo no ha sido en ningún caso. [A lo mejor]

GONZÁLEZ:

[No, digo que] no he querido ser ofensivo, pero usted sí
[cae en esa (tentación)]

AZNAR:

No, no, en el arte de fingir yo, desde luego, no voy a
competir con usted.

Ese intento de sanción irónica de González quedó edulcorado
cuando Aznar no vio (o no quiso ver) la ironía e interpretó sus
palabras en sentido literal, sin acudir a presuposición alguna, lo
que obligó a González a hacer explícita esa presuposición en un
turno con solapamientos y con un final muy atenuado en
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intensidad de voz que no logró ser demasiado efectivo para
quienes escuchaban.
Otro ejemplo más llamativo aún fue el que se observó en un
debate emitido por la televisión mexicana, entre López Obrador y
Fernández de Cevallos. Sucedió esto:
OBRADOR:

Conociéndote, lo que supone, lo que imagina [el
ciudadano] es: ‘El señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al
Régimen’. Nada más te quiero decir que nos vas a hacer lo que el
viento a Juárez, ¿eh? Que te quede claro.

CEVALLOS:

Muy bien. Pues entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay
algo de vanidad?

OBRADOR:

No. [Es, es]

CEVALLOS:

[O, o]

OBRADOR:

Es aclarar paradas, ¿sí?, para que la gente sepa muy bien
qué representamos tú y qué represento yo. E ir más al fondo. O sea,
¿cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que
representamos nosotros. Porque eso es lo más importante.
Independientemente de este debate o de esta discusión o como se
llame, lo más importante es que hay una camarilla, un grupo
compacto, algo muy parecido a una mafia…

CEVALLOS:
OBRADOR:

Sí.

CEVALLOS:
OBRADOR:

De sinvergüenzas.
De ladrones.

Sí.

CEVALLOS:

De rateros.

OBRADOR:

Que deberían estar en la cárcel si viviésemos en un
estado de derecho. Sí. Este… y está el ejemplo de cómo el señor
Zedillo con la complicidad de ustedes…

CEVALLOS:
OBRADOR:

Convirtió deudas privadas de unos cuantos…

CEVALLOS:
OBRADOR:

De todos nosotros.
En deudas [públicas]

[En deudas] públicas. ¿Sí?

CEVALLOS:

Para que los pobres de este país sigan siendo pobres y
los ricos más ricos. Pero déjeme decirle…
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Usted es un farsante. Eso es todo.

CEVALLOS:
OBRADOR:

¿Qué soy?

Farsante.

CEVALLOS:

Gracias.

Cevallos quiere transmitir la idea de que el discurso de
Obrador es conocido, repetitivo, como si de un cuento se tratase.
Por eso se va adelantando a los comentarios y a los insultos que
indirectamente le afectan. Sin embargo, esta fórmula irónica
probablemente no fuese bien entendida por la mayor parte de
quienes veían el debate, atónitos ante la sucesión de acusaciones
y la falta de reacción del político acusado. Poco ayuda el final, en
donde la ironía se aproxima a la indiferencia ante los insultos
recibidos, lo que puede asociarse, a su vez, a egocentrismo o a
desgaste, si recuperamos la terminología propuesta en el cuadro
anterior.
2.4. Coordinación entre decir y hacer
Está muy extendido en el discurso social ese estereotipo
según el cual un político dice mucho, pero luego no cumple con
lo que dice, o dice unas cosas y luego otras distintas, o hace unas
cosas y otras contrarias más tarde. Las proximidades o las
distancias entre el decir y el hacer, en efecto, son una constante
en el discurso sobre los políticos. La coordinación es la palabra
que hemos elegido para hacer referencia justamente a la
conjunción de niveles semióticos. La palabra “retórica” es una de
las que más ha sufrido con la existencia de inadecuaciones entre
el decir y el hacer. “Todo es pura retórica en política” se dice
para aludir a un discurso hueco con poca aplicabilidad a la
realidad. La palabra “farsante” en el fragmento anterior está en
esta misma línea. En cierto sentido, este concepto, además de
transemiótico, es también el más diacrónico, porque el cumplir o
no cumplir con las promesas dadas, pongamos por caso, es algo
que se suele ver con el paso del tiempo. Claro es que los
incumplidores saben que ese paso del tiempo también implica
mayor posibilidad de olvido con respecto a tales
incumplimientos. La honestidad es la mejor manera de valorar
positivamente la labor de un político que hace lo que dijo que iba
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a hacer, aunque es habitual observar que quienes prefieren optar
por la valoración no (tan) positiva manifestarán en su discurso
que esa persona no tiene demasiado mérito por cumplir
simplemente con su obligación. Para quienes no adecuen sus
‘decires’ a sus ‘haceres’ siempre existirá la posibilidad de
excusarse diciendo que sólo es una muestra de la necesidad que
tienen los gestores de adaptarse a las circunstancias concretas
que va marcando el día a día de la actividad política. Por
supuesto, cuando esa misma inadecuación no sea objeto de
valoración con respecto a uno de los nuestros, será representada
discursivamente como deshonestidad, una de las formas más
severas de evaluar la actitud de un político.
2.5. Experiencia en el desempeño de actividades políticas
“La experiencia es un grado”, suele decirse. Y así es, por lo
normal, dado que la existencia de un recorrido de gestión más o
menos largo transmite tranquilidad hacia la población; por
lógica, el político experimentado contará con mayor capacidad
para resolver los problemas cuando éstos se presenten, desde los
menos importantes hasta los de mayor trascendencia.
Ciertamente, habrá quien, siguiendo determinados intereses
valorativos, prefiera asociar la experiencia con el desgaste
personal o profesional (“estar quemado” suele decirse en estos
casos), con el cansancio o con la falta de entusiasmo a la hora de
cumplir con sus obligaciones. Esta “lucha valorativa” se ha visto
recientemente cuando se ha valorado la gestión de Pedro Solbes
y su petición implícita de ser reemplazado como vicepresidente
del gobierno. Cuando se habla de políticos sin demasiada
experiencia, la valoración no negativa o positiva hace alusión a la
naturalidad o, justamente, al entusiasmo, en tanto que quienes la
valoren negativa o no positivamente orientarán su discurso hacia
la falta de determinación para resolver cuestiones trascendentes
debido a esa falta de experiencia. Recuérdese lo que decíamos
líneas atrás sobre las reacciones de Reagan y de Dole.
Merece la pena también destacar las ocasiones en las que los
políticos que debaten, excesivamente preocupados por su
adversario, desaprovechan la oportunidad que les ofrecen esos
márgenes discursivos para trasladar una imagen sólida. Así,
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Richard Nixon, cuando, en el debate mencionado anteriormente,
tuvo la oportunidad de realizar una primera réplica directa a John
F. Kennedy se limitó a decir: «I have no comment». Dicho en los
inicios, parecía una declaración de principios. En un debate tan
importante, no se debe renunciar al cuerpo a cuerpo dialéctico.
Como recuerda Patrick Charaudeau, de quienes intervienen en un
debate (especialmente si es televisado) se espera, al menos, que
reaccionen en los intercambios (Charaudeau, 2003: 245). A
veces, la renuncia puede deberse a un deseo de no dar demasiada
importancia a lo dicho por el otro, y suele ser un comportamiento
habitual en quienes están “defendiendo el título”. En el contexto
español, un caso parecido pudo encontrarse en el varias veces
citado debate entre Felipe González y José María Aznar.
Entonces, el candidato del PSOE prefirió hablar dirigiendo
preferentemente la mirada al moderador (Manuel Campo Vidal)
en lugar de a su adversario político, ante la sorpresa de muchos
analistas.
La experiencia en los debates políticos televisados también es
fundamental para afrontar posibles problemas técnicos. Todo el
mundo recuerda la larga interrupción que se produjo en el debate
entre Carter y Ford (1976). La interrupción duró unos 27
minutos, pero fue un problema con el sonido; la imagen
permaneció durante algún tiempo y todo el mundo pudo observar
la reacción de ambos candidatos ante lo inesperado, una reacción
que fue buena, por cierto4.
Y hablando de interrupciones y acudiendo al caso español, es
casi obligado mencionar las muchas interrupciones que sufrió
Josep Borrell en su discurso como líder de la oposición en mayo
de 1998 en el Congreso de los Diputados, un tipo de debate
diferente del que estamos utilizando preferentemente en este
artículo. Como suele suceder con otros muchos procesos que
afectan a la interacción cotidiana, también la interrupción puede
ser valorada, según los casos, de forma positiva o negativa. Así,
4

Distinto es cuando el debate se retrasa porque uno de los candidatos no ha
llegado a tiempo al lugar convenido, tal y como sucedió con Humala en su
debate con García, en Perú el año 2006, circunstancia que criticó severamente
éste último por considerarlo una descortesía hacia todo el país, ya que no
encontraba justificado el retraso.
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el interruptor podrá, por un lado, mostrarse como
discursivamente fuerte o dominador de su adversario, o como
buen estratega, al impedir que el otro participante logre transmitir
sus razonamientos de forma completa, o al lograr ponerle
nervioso, especialmente si no lee su discurso. Ahora bien, el
interruptor también corre el peligro de aparecer ante los
receptores del debate como intransigente o como descortés. El
interrumpido, por su parte, puede despertar la simpatía del
público en tanto que agredido, pero también puede transmitir una
cierta imagen de debilidad o, si se queja demasiado, de
inexperiencia (Bañón, 1997). A pesar de los muchos años de
presencia en la “arena política” y a pesar de ser un excelente
parlamentario, el PP quiso transmitir la idea de que Borrell no
tenía la paciencia ni la experiencia necesarias para liderar al
PSOE o para consolidarse como alternativa política. Es posible
que lo consiguiese, como analizábamos en otro artículo hace
algunos años (Bañón, 2005: 5-7).
2.6. Representatividad política
La representatividad alude, normalmente, a la cantidad de
apoyo electoral que tiene un político y, por tanto, el grupo
político en el que esté inscrito. Cuando se dispone de un notable
apoyo en este sentido, la valoración positiva se establece en
términos de éxito; si no se dispone de apoyo suficiente o si ese
apoyo está claramente por debajo del previsto, la valoración
negativa se establece en término de fracaso, claro está.
Ciertamente, hay maneras y maneras de trasladar la idea de
fracaso hacia el adversario.
Las frecuentes alusiones a la “humildad” como valioso mérito
de los políticos están frecuentemente conectadas con la manera
en la que se maneja sobre todo el éxito, pero también el fracaso
(la manera de encajar las derrotas en las urnas). Recuérdese que
Hillary Clinton hablaba en el fragmento anteriormente
reproducido precisamente de “humildad”. Ahora bien, también el
éxito puede ser representado por los adversarios más bien como
adquisición de deudas que hay que cumplir con todos los
votantes, un planteamiento que se aproxima más a una valoración
no positiva por lo que supone de fiscalización de la actividad
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política y de ciertas reservas con respecto a la capacidad de
saldar esas deudas. Este planteamiento es especialmente
apropiado en aquellos casos en los que el éxito ha sido relativo y
se prevé la necesidad de establecer futuros pactos con otras
formaciones políticas, unos pactos que obligarán con toda
probabilidad a replantearse la viabilidad de algunas promesas. En
cuanto al hecho de contar con poca representatividad o con una
representatividad por debajo de la prevista, es posible que el
político afectado o el grupo afectado prefiera analizar la situación
en términos de proyección hacia el futuro y de búsqueda de
fórmulas para la recuperación o para la consecución, según los
casos, de esos votos y, por consiguiente, de la representatividad.
2.7. Formación personal y profesional
Si preguntásemos a la población a propósito de la formación
que tienen sus políticos, es posible que nos sorprendiese el grado
de desconocimiento que los ciudadanos tenemos de este aspecto
presumiblemente fundamental a la hora de valorar la idoneidad
de nuestros representantes. ¿Sabemos cuáles son los estudios
universitarios de nuestros últimos presidentes o de los últimos
líderes de la oposición? ¿Y de nuestros ministros y de nuestras
ministras? En todo caso, disponer de una formación al más alto
nivel suele valorarse (cuando se habla de uno mismo o de “uno
de los nuestros”) como ejemplo de capacidad para la gestión
pública, aunque si quien habla es “uno de los otros” es posible
que esa valoración sea dirigida más bien hacia la inaplicabilidad
de esa formación a la gestión pública en general o a la gestión
específica que puede desarrollar una persona con responsabilidad
política. Ciertamente, son muchos los casos de representantes
que pasan por muchos y muy heterogéneos niveles de trabajo en
lo público y que, a priori, no parecerían disponer del perfil
formativo más apropiado, relativizando así la importancia de la
formación y priorizando, probablemente, otra de las dimensiones
comentadas anteriormente: la experiencia. La ausencia de
formación, por otra parte, puede llevar a una valoración positiva
si se interpreta como probable presencia de mayor espontaneidad
en las propuestas y en las acciones, si bien lo lógico puede ser
realizar una valoración no tan positiva en tanto que la ausencia
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de formación sería, al menos en una primera interpretación,
como una clara limitación para el trabajo en este nivel.
Cuando Royal preguntó a Sarkozy, en el debate que ambos
mantuvieron en la televisión francesa antes de las últimas
elecciones generales, de dónde pensaba sacar el dinero para
financiar las actividades que tan intensamente pregonaba, el
actual presidente francés, replicó así:
Los ingresos son muy sencillos y tal vez no haya entendido usted
exactamente el debate.

Era un duro golpe dirigido a transmitir dudas sobre la
capacidad de la candidata socialista; un golpe apenas atenuado
por los dos reguladores que aparecen: “tal vez” y “exactamente”,
estratégicamente colocados para cuidar la propia imagen del
locutor.
3. ANÁLISIS DE OTROS FRAGMENTOS DE DEBATES POLÍTICOELECTORALES

Veamos ahora algunos ejemplos (más explícitos, en unos
casos, más implícitos, en otros) del protagonismo de los
conceptos propuestos en otros fragmentos de debates electorales.
Observaremos especialmente los primeros minutos de las
intervenciones. Como recuerda Schroeder (2000):
Even today, political strategists relieve that the first debate weighs
most heavily and that the first twenty to thirty minutes of any debate
are the most critical. (Schroeder, 2000: 28)

3.1. Debate entre Solbes y Pizarro (España, 2008)
He aquí la transliteración de los primeros cincuenta y cinco
segundos de la intervención inicial de Pizarro en el debate sobre
economía que le enfrentó a Solbes en Antena 3 TV con motivo
de las elecciones de 2008:
Muchas gracias. En mi primera intervención como político, cuando
me dirigí a los medios de comunicación por primera vez expuse mi
deseo de poder debatir sobre economía donde se quisiera, como se
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quisiera y, afortunadamente, por parte del partido socialista se ha
aceptado la petición que hicimos, y para mí es una satisfacción estar
hoy aquí, moderados por el señor Matías Prats y poder debatir con
don Pedro Solbes, que sabe que le tengo una antigua consideración
y un gran respeto. Así que, sabiendo quién es él, pues ya sé que no
habrá ni insultos ni descalificaciones como las que he recibido del
partido que soporta el Gobierno. Entraremos, por tanto en, en fin, en
hablar, como diría Lucas Mallada, en lo que son los males de la
patria, y ya sabré que no se me llamará ni antipatro-, ni antipatriota
ni catastrofista por decir aquello que pienso o aquello en lo que
creo. En primer lugar, tendré que decir, porque así lo pensamos, que
España no va bien. España no va bien. España no va bien. Así lo
dicen muchísimos indicadores que son los que voy a pasar a relatar.

Estos primeros segundos de la intervención de Pizarro, en
nuestra opinión, fueron muy buenos; se notaba que los mensajes
estaban bien preparados, en el fondo y en la forma. El candidato
del PP no ocultó su falta de experiencia, lo que ya transmite a los
receptores de su discurso una cierta naturalidad a la hora de
valorar sus carencias, pero la recondujo inteligentemente, al
mostrarse como una persona con determinación (neutralizando
así uno de los conceptos que, como vimos anteriormente, surgen
para valorar no positivamente a los políticos inexpertos: la
indeterminación), dado que en su primera aparición pública
como político tuvo la iniciativa de pedir un debate sobre
economía, sin condiciones. Ese “sin condiciones” quiere
transmitir la imagen de seguridad en sí mismo, asociado, por
cierto, a capacidad de liderazgo y a asunción de
responsabilidades. Sólo hubo un problema en este planteamiento,
una duda en la pronunciación del adjetivo “antipatriota”. Es bien
conocido que este tipo de fallos, por leves que sean, siempre se
asocian a nerviosismo y, en ocasiones, a falta de experiencia,
precisamente el estereotipo del que quería distanciarse Pizarro5.
5

Naturalmente, son sólo algunos conceptos de todos lo posibles; además, hay
conceptos asociados que se solapan o que son fruto de la combinación de varios
de ellos, y que, por cierto, en ocasiones pueden surgir como objeto de
valoración incluso de las situaciones más anecdóticas. Los ciudadanos que
votamos disculpamos muchas veces los errores de bulto de profesionales de la
política (no sólo en Italia) y sin embargo, en otras ocasiones, nos gusta imaginar
que son modelos de comportamiento en todos los sentidos y en todo momento,
criticando duramente cualquier alejamiento de ese modelo. Fue muy comentada
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Aprovecha también para valorar positivamente a Solbes,
hacia quien dice sentir un gran respeto y una antigua
consideración. Está valorando positivamente la formación y la
experiencia del vicepresidente del Gobierno y, lejos de
debilitarle, ese reconocimiento está transmitiendo una imagen de
sí mismo como persona educada, cortés y respetuosa; empática,
en definitiva. La mención al moderador refuerza esa misma idea.
Se cuida sin embargo de hacer extensivos los parabienes al
colectivo del Partido Socialista, al que acusa de haberle
insultado. Y, por otro lado, estas amables referencias de respeto y
consideración están estratégicamente ideadas para establecer un
vínculo entre los dos interlocutores de manera que se presuponga
que, aunque no haya experiencia conjunta en la actividad
política, sí hay una “antigua” experiencia compartida en asuntos
económicos. En efecto, la palabra “antigua”, utilizada por Pizarro
en estos instantes iniciales pretende conseguir que los
espectadores le vean como un experto en economía, aunque no lo
sea tanto en política o no se maneje muy cómodamente en las
constantes semióticas de los medios de comunicación.
Finalmente, las buenas palabras hacia su adversario obligaban, en
cierta manera, a Solbes a reaccionar recíprocamente cuando
iniciase su turno (Lakoff, 1995).
Lo cierto es que la propuesta inicial de Pizarro tiene ilustres
precedentes. Un ejemplo interesante puede ser la manera en la
que Bill Clinton inició su debate presidencial frente a Bob Dole
el 6 de octubre de 1996: agradeciendo a los organizadores del
en su momento la comparecencia conjunta de los ministros Narcís Serra y de
Francisco Fernández Ordóñez, los cuales, en un momento (menos de un
momento, en un instante) de relajación, procedieron, al mismo tiempo, a
hurgase sabiamente en su nariz, el primero, en tanto que el segundo se
mordisqueaba el dedo con aplicación y no menor sabiduría. La foto en la prensa
del día siguiente era magnífica. Pensemos en otra posibilidad (es sólo una
posibilidad); pensemos en un político que mata una mosca en público. Yo
mismo, si hubiese visto a algún líder norteamericano (por poner un caso
hipotético) matando una mosca y regodeándose, aunque fuese tibiamente, en la
caza (caza muy menor), habría mostrado un cierto desagrado por el desliz,
olvidando quien les habla que también ha procedido, en alguna ocasión, de
manera similar. En todo caso, el “mosquicidio”, por increíble que parezca,
puede generar asociaciones valorativas con respecto, por ejemplo, a la
capacidad de liderazgo del político en cuestión, o de su empatía, o de la
coordinación entre su decir y su hacer.
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evento (con el valor que tiene el que esos organizadores
aparezcan descritos como “anfitriones”) y al moderador (al que
llama por su nombre propio utilizado en función vocativa) su
esfuerzo, destacando la valía como servidor público de su
oponente y ofreciéndose a mantener un debate limpio, de ideas y
no de insultos. Estas fueron sus palabras exactas:
Thank you, Jim. And thank you to the people of Hartford, our hosts.
I want to begin by saying again how much I respect Senator Dole
and his record of public service and how hard I will try to make this
campaign and this debate one of ideas, not insults.

Volviendo a la intervención de Pizarro, éste aprovechó el
minuto escaso que hemos reproducido arriba para, además,
ofrecer la imagen de un hombre culto, haciendo referencia al
libro Los males de la patria y la revolución española del
regeneracionista Lucas Mallada, para recuperar lemas tan
exitosos para el partido como el de España va mal (ligeramente
modificado para la ocasión), o para preparar el resto de su
discurso recordando que su argumentación estaba basada en
cifras, en indicadores; que iba a ser una argumentación basada en
la evidencia (en su evidencia), en la objetividad (en su
objetividad).
¿Cómo responde un político experimentado como Solbes a
este sólido comienzo? He aquí los primeros treinta segundos de
su primera intervención:
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pizarro. Comparto con
usted sus dos aceptaciones o sus dos comentarios iniciales. Vamos
a intentar tener un debate sin insultos, porque yo también he sido
insultado por parte de gente de su partido. Por tanto, en ese sentido
hay un cierto equilibrio (Pizarro: un empate). Eh, yo creo que
vamos a hablar en serio de economía; vamos a hablar de lo que ha
sucedido y dónde estamos. Usted ha desarrollado una serie de
datos, pero yo creo que hay que dejar la demagogia de un lado e ir
a los hechos.

El candidato del PSOE no comenzaba el debate; en los cuatro
minutos anteriores ya se había dicho mucho y se había criticado
también severamente la labor económica del Gobierno. Tras esas
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críticas, reaccionar recíprocamente a los beneplácitos de Pizarro
hubiese sido, tal vez, más debilitador. Por otra parte, no podía dar
la sensación de falta de humildad o de descortesía ante los
halagos iniciales. La experiencia le lleva a utilizar las
presuposiciones, una cierta indefinición y la brevedad como
solución a este aparente problema. Dice que comparte los dos
comentarios iniciales de Pizarro, pero ¿cuáles son esos dos
comentarios? En ningún momento dice que comparte el respeto y
la consideración, aunque podría presuponerse que es, en parte, lo
que quiere decir. En todo caso, queda implícita la valoración,
cosa que no sucede con respecto a la valoración negativa que
Pizarro había hecho en su momento del Partido Socialista. Ante
ese comentario, Solbes sí reacciona directamente no negando la
existencia de insultos de sus compañeros hacia Pizarro, sino
recordando que él también había sido objeto de insultos por parte
de algunos responsables del PP. De forma bastante directa,
aunque algo atenuada mediante la estructura impersonalizadora
(“hay que”), también acusa a Pizarro de demagogo, uno de los
conceptos que arriba identificábamos como propio de la
valoración negativa de quienes quieren buscar estrategias de
acomodación.
El intercambio de valoraciones positivas (con distinta
intensidad siempre; mayor cuando Pizarro hablaba de Solbes y
menor cuando era Solbes el que valoraba) entre ambos políticos,
aludiendo a su preparación y formación en temas de economía,
se repitió a lo largo del debate; he aquí, por ejemplo, dos breves
fragmentos incluidos igualmente en sus primeras intervenciones:
PIZARRO:

En tercer lugar somos campeones en este caso, somos
campeones dentro de la OCDE en déficit de la balanza por cuenta
corriente. La balanza por cuenta corriente, de la que es experto el
señor Solbes como técnico comercial del Estado, pues lo que mide
más o menos es la diferencia entre ingresos y gastos respecto al
exterior. Y ahí lo que tenemos es un desajuste del 10%. Es como si
una familia gastara un 10% más de lo que gana [Duración: 22’’]

SOLBES:

Pero tema muy importante: hemos ahorrado durante estos
cuatro años 13 puntos prácticamente de PIB en deuda; eso son 130
mil millones de euros, una cifra apreciable. Otra gente no lo sabrá
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reconocer, pero usted sí y sabe qué margen de maniobra da eso
[Duración: 17’’].

3.2. Debate entre Nixon y Kennedy (EEUU, 1960)
El 26 de septiembre de 1960, Nixon y Kennedy se
enfrentaban por primera vez moderados por Howard K. Smith,
quien iniciaba así el debate:
Good evening. The television and radiostations of the United States
and their affiliated stations are proud to provide facilities for a
discussion of issues in the current political campaign by the two
major candidates for the presidency. The candidates need no
introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M.
Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
According to rules set by the candidates themselves, each man shall
make an opening statement of approximately eight minutes'duration
and a closing statement of approximately three minutes'duration. In
between the candidates will answer, or comment upon answers to
questions put by a panel of correspondents. In this, the first
discussion in a series of four uh – joint appearances, the subjectmatter has been agreed, will be restricted to internal or domestic
American matters. And now for the first opening statement by
Senator John F. Kennedy.

En nuestra opinión, es una intervención modélica, en tanto
que cumple a la perfección la función delimitadora y la función
promotora propias de los márgenes discursivos del debate
(Bañón, 2005). Indica claramente los límites temporales, la
estructura de los turnos, la cantidad de participantes, la
relevancia del debate (si es que tal cosa era necesaria), y el
acuerdo sobre los temas. La promoción del género mediante la
promoción de los participantes se realiza a través de una de las
fórmulas estereotipadas más recurrentes: la que se refiere a que
los intervinientes no necesitan presentación. Los políticos que
participan en un debate, especialmente si se trata de candidatos a
conseguir un determinado puesto más que de candidatos a
mantener ese puesto, suelen asumir más riesgo y pueden utilizar
estos márgenes discursivos para alejarse moderadamente de lo
establecido, sin que se les pueda acusar de que están actuando en
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contra de las normas consensuadas. John F. Kennedy comenzaba
así su primera intervención:
Mr. Smith, Mr. Nixon. In the election of 1860, Abraham Lincoln
said the question was whether this nation could exist half-slave or
half-free. In the election of 1960, and with the world around us, the
question is whether the world will exist half-slave or half-free,
whether it will move in the direction of freedom, in the direction of
the road that we are taking, or whether it will move in the direction
of slavery. I think it will depend in great measure upon what we do
here in the United States, on the kind of society that we build, on the
kind of strength that we maintain. We discuss tonight domestic
issues, but I would not want that to be any implication to be given
that this does not involve directly our struggle with Mr. Khrushchev
for survival. Mr. Khrushchev is in New York, and he maintains the
Communist offensive throughout the world because of the
productive power of the Soviet Union itself. [...] Therefore, I think
the question before the American people is: Are we doing as much
as we can do? Are we as strong as we should be? [...] I should make
it very clear that I do not think we'
re doing enough, that I am not
satisfied as an American with the progress that we'
re making. This
is a great country, but I think it could be a greater country; and this
is a powerful country, but I think it could be a more powerful
country.

Obsérvese la habilidad del candidato para, separándose de los
límites temáticos establecidos, conectar los asuntos internos y los
externos hasta el punto de parecer una misma cosa. De esta
forma, además, llevó el debate hacia sus intereses en ese instante
de la historia norteamericana, pero, paradójicamente, lo hizo
asentando su intervención inicial en unas declaraciones de
Abraham Lincoln, y en unos conceptos de gran arraigo universal:
la libertad y la esclavitud. El pasado y el presente quedaban
unidos, pero faltaba el futuro. Kennedy reservaba la sucesión de
interrogaciones retóricas, una de las figuras más útiles en un
debate, para arengar amablemente a la población norteamericana,
lanzándoles el mensaje de que su potencial estaba siendo
infrautilizado. Así, cubría otro de los elementos básicos de las
primeras intervenciones: la “captatio benevolentiae”.
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3.3. Debate entre Zedillo, Cárdenas y Fernández de Cevallos
(México, 1994)
Los aspirantes a gobernar, especialmente quienes lo han
intentado en repetidas ocasiones y no lo han conseguido, tienen
que luchar para aliviar la imagen de personas que no han sido
capaces de acceder a la máxima responsabilidad (no han podido
liderar el país) ni han sido capaces de conseguir la
representatividad necesaria (no han logrado tener éxito). Una
buena manera de hacer esto es buscar algunas explicaciones
(excusas o no) a tal situación de desventaja en esos dos ámbitos.
En el debate desarrollado en 1994 en México entre Zedillo,
Cárdenas y Cevallos, el primer turno correspondió al
representante del Partido por la Revolución Democrática,
Cuahutemoc Cárdenas. Éstas fueron sus primeras palabras:
Finalmente, se llegó el tiempo de este tan esperado debate. Es una
ocasión sin precedentes para los candidatos que estamos impulsando
el cambio democrático en una televisión que ha estado cerrada para
nosotros. Espero que no sea éste el único debate que tengamos los
tres candidatos que aquí nos encontramos. Yo esperaría que los
candidatos de Acción Nacional y del Partido Revolucionario
Institucional accedieran a que nos volviéramos a encontrar en otras
ocasiones de aquí al 2 de agosto. Y que lo pudiéramos hacer
también con los candidatos de los demás partidos. Esta apertura de
los medios es sin duda, sin duda alguna, un logro de quienes desde
distintas posiciones, desde diferentes organizaciones, estamos
luchando por un cambio democrático en nuestro país [4 segundos de
pausa mirando sus notas]. Yo he podido recorrer el país; he estado
haciéndolo durante los últimos seis años. Hemos encontrado un
campo abandonado, fábricas que cierran, despidos de trabajadores.
Hemos encontrado mesas más escasas, hemos encontrado en este
recorrer por el país caminos en mal estado. En fin, una situación con
la que la mayoría de los mexicanos no podemos estar conformes.
Podemos decir que hoy [breve mirada a sus notas] nadie, salvo unos
cuantos, muy pocos, está mejor que en 1988 [dos miradas a sus
notas con cierta sensación de duda: 11 segundos]. Lo que hemos
estado encontrando en este recorrer por el país es un país
deteriorado por la corrupción, por la arbitrariedad, por la falta de
inversiones, porque se nos han restringido las oportunidades, porque
ha crecido la desocupación, y, salvo unos cuantos que concentran la
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mayor parte de la riqueza del país, los demás, la gran mayoría, están
buscando un cambio. [Duración: 3’02”]

Cárdenas, pues, alude, de forma algo velada, al hermetismo
de los medios de comunicación con respecto a la participación de
otros partidos distintos al PRI como una de las causas de la
situación de desventaja, tanto en responsabilidad como en
representatividad, de la que parten las otras formaciones. Es un
discurso bien trabado que aprovecha bien la sorpresa al comenzar
con el adverbio ‘Finalmente’, lo que puede ser visto como una
paradoja. Es un discurso también sorprendente porque incorpora
la pausa más larga que hemos identificado en este tipo de debates
y en una primera intervención que se presupone muy cuidada y
muy medida: hasta once segundos tarda Cárdenas en recuperar su
discurso después de mirar dos veces sus notas. Curiosamente,
este discurso ha pasado a la historia, entre otras cosas, por esa
larga pausa, generada por lo que pareció una duda casi infinita y
que lastimó, sin duda, la imagen del debatiente, aunque, por lo
demás, su discurso estuviese, como decíamos, bien trabado. Esa
duda asoció a la persona a la sensación de falta de experiencia y
de falta de capacidad de liderazgo. Tan importantes son los
detalles en un debate electoral televisado como para no
permitirse ningún error llamativo no sólo en el contenido,
también (y especialmente, me atrevería a decir) en la forma6.
Pero esta primera intervención también nos sirve para ilustrar
una importante variante en la transmisión de valoraciones: la
supuesta autovaloración negativa de un político con respecto a sí
mismo o a su formación. Es decir, cuando un político afirma
haber escuchado a su adversario valorarse negativamente. De
todos es bien sabido que la autovaloración negativa tiene más
fuerza que la heterovaloración negativa. Cárdenas lo expuso de
esta forma:
Este Gobierno ha creado muchos pobres. Yo quiero aquí recordar
que el propio candidato del PRI ha dicho que la mayor vergüenza,
6
Próximamente saldrá publicado un trabajo nuestro sobre los usos de la pausa
en los últimos debates entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Estamos convencidos de que es un elemento clave en los procesos de
valoración.
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su mayor vergüenza, la mayor vergüenza del régimen, del Gobierno
del que él ha formado parte es la pobreza en que ha sumido a miles
y millones de mexicanos, una pobreza que se ha perpetuado.
[Duración: 22’’].

Es difícil creer que, de haberse producido, Zedillo hubiese
transmitido esa valoración negativa hacia la actividad de su
propio partido en los términos parafraseados por Cárdenas, pero
la fuerza de esta estrategia es innegable, ayudada por la fuerza
connotativa de las palabras “vergüenza”, “mayor”, “perpetuar” o
“pobreza”, algunas de ellas repetidas varias veces.
4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Algunos políticos que actúan como portavoces de los distintos
partidos políticos o que tienen que hablar en público con
frecuencia, debido a los cargos que ocupan, no son conscientes
de la importancia que tiene el manejar con agilidad todos los
resortes necesarios en un debate como para que el discurso
utilizado y los elementos paralingüísticos puestos en
funcionamiento sirvan especialmente para fortalecer su imagen
profesional; es decir, para fortalecer la imagen que los receptores
del debate acaben teniendo de su adscripción, de su
responsabilidad, de su acomodación, de su coordinación, de su
experiencia, de su representatividad y de su formación. No sé si
los asesores saben manejar siempre estos parámetros con tino,
mesura e inteligencia.
Los receptores, por su parte, debieran estar preparados para
interpretar bien cuáles son las estrategias que se utilizan en un
debate, así como qué partes del mismo van dirigidas a lanzar
mensajes con contenido económico, político, social, etc. o a
valorar, simplemente, a las personas que debaten.
Tenemos la sensación de que tanto en la labor de preparación
de esos políticos como en la labor de educación críticoconstructiva de los ciudadanos aún resta mucho por hacer.
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V. L’EUFEMISME, ENTRE LA RETÒRICA I LA
POLÍTICA
Vicent Salvador∗
Universitat Jaume I

Language intermediates between though and action: it is

though made observable
(Robin Lakoff)

Un dels temes del seu treball és que
el llenguatge és tant o més un instrument de poder i acció
que de comunicació
(Terry Eagleton, en una entrevista a Pierre Bourdieu)

1. INTRODUCCIÓ
L’eufemisme és considerat generalment una figura retòrica i
alhora un mecanisme del canvi semàntic. Com a figura de
l’elocució, ha estat més aviat atípica, i sovint relacionada –o fins
i tot barrejada– amb altres figures com ara la metàfora, l’al·lusió
o la lítote. Com a mecanisme de canvi semàntic, la seua
imbricació amb les pautes convencionals de cada context
historicocultural (prestigi, cortesia, doxa majoritàriament
compartida), en fa, de l’eufemisme, un factor sociosemiòtic molt
rellevant en l’evolució del lèxic de les llengües i un indicador
fefaent dels canvis de mentalitat.
Antídot del tabú i parallamps de l’insult, l’eufemisme
contribueix a construir perspectives del món i marcs de consens
social que ajuden a harmonitzar les relacions interpersonals. El
seu ús com a recurs retòric és sovint explicitat i no poques voltes
conté una bona dosi d’ironia. D’altra banda, l’expressió
∗

Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte de recerca UJIFundación Bancaixa Castelló: P1 1B2007-37
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eufemística té més a veure amb el punt de vista, la valoració
subjectiva i la imatge dels participants que amb qualsevol mesura
de veritat/falsedat o d’(in)adequació.
Tots aquests trets li confereixen un pes específic en els
gèneres del discurs polític i, més àmpliament, dels diversos
discursos socials, on l’eufemisme és difícilment dissociable del
controvertit concepte de political correctness, en l’àmbit de la
gestió sociodiscursiva de la variació lingüística.
2. L’EUFEMISME: COGNICIÓ I (INTER)ACCIÓ
L’obra del meu admirat Joan Fuster és, com se sap, un pou
de reflexions sobre els més diversos aspectes de la naturalesa
humana i, molt en especial, sobre la comunicació verbal. Els seus
aforismes, en concret, deixen inscrits en el paper els fruits de
llargues i pregones meditacions. Són, generalment, la destil·lació
de pensaments que han madurat en un llarg diàleg de l’autor amb
si mateix, que són trets a la llum pública del llibre i aprofiten de
trampolí intel·lectual per a fomentar noves reflexions, que ara
seran les dels lectors. A diferència d’altres aforismes de caràcter
doctrinari i dogmàtic, o bé amb propòsit de consigna de actuació,
els de Fuster renuncien a tota catequètica, s’acosten a vegades a
l’enigma disposat per a la meditació i reclamen, en tot cas, un
lector actiu, que, tot i ser sovint seduït per l’acuïtat de les
fórmules fusterianes, és cridat a elaborar-les pel seu compte en
diàleg amb la proposta de l’escriptor, amb més o menys
assentiment, amb més o menys discrepància.
Una de les construccions que es repeteixen en diversos
aforismes podria descriure’s com la presentació d’una noció que
és sorprenentment assimilada a una altra de ben diferent
mitjançant un “ja és”: X ja és un Y. Es predica així la inclusió de
la primera noció en la segona, per mitjà d’un “ja” que hi fa una
funció modalitzadora de l’enunciat: encara que X no semble Y,
ben mirat ja podem dir que es tracta d’una varietat d’Y. O bé: tot
ben garbellat, al meu parer, X no és més que una forma d’Y.
D’aquesta manera, es diu, en sengles aforismes, que una parella
ja és la societat o que dir bon dia ja és fer literatura. O bé, en un
altre conegut exemple, es diu que la rosa, sense la literatura que li
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ha caigut a sobre, només seria una col petita, insípida i de colors
enganyadors.
En aquesta línia, hi ha un altre aforisme fusterià que pretén
incloure el concepte d’eufemisme en el de manca de veracitat:
“L’eufemisme és ja, en sí, una mentida”. Podríem parafrasejar
l’enunciat dient que parlar d’eufemisme no deixa de ser una
manera de dir eufemística, és a dir, atenuadora de la qualificació
de mentida. L’assagista ens està suggerint, amb això, que provem
de percebre X –el terme eufemisme– a la llum d’Y –el concepte
de mentida. Tal com una parella pot ser analitzada qua estructura
social, i l’expressió de desitjar bon dia a algú pot ser vista com
un gènere literari (ficcional, interjectiu, amb finalitat estètica,
etc.). O que la rosa pot ser mirada com una espècie degradada de
col –degradada des del punt de vista del gastrònom, és clar.
Aquest article es dedicarà a revisar el tema de l’afirmació
fusteriana, amb el seu salt de pensament analògic, i puc avançar
que l’anàlisi ens durà a una conclusió més aviat discrepant amb
la proposició on l’escriptor de Sueca assimila el concepte
d’eufemisme al de mentida.
Una primera anotació consistiria a constatar la mala fama de
l’eufemisme, que és sovint contraposat amb la veracitat i
assimilat a la manipulació per ocultació o falsejament de la
veritat. Al capdavall, la mateixa idea continguda en l’aforisme
citat, la trobem en nombrosos autors, i no només els que tenen
una actitud dogmàtica davant el que ha de ser la recta
denominació, sinó en autors de tarannà crític amb els tòpics, com
en cas del mateix Fuster. Per exemple, Jesús Tuson (2008), poc
sospitós de conservadorisme, també es fa ressò d’aquest
descrèdit de l’eufemisme: “El llenguatge políticament correcte és
un gran què i s’usa per jugar al vell joc de l’eufemisme, que és el
joc de les mentides i de l’ocultació de les realitats perverses.” De
fet, l’eufemisme, com tants altres recursos retòrics, pot ser
instrument de manipulació de les representacions socials, és clar,
però la seua il·licitud com a categoria que va més enllà de la
mera persuasió, no pot ser determinada sense comptar amb el
context comunicatiu (els models de context dels participants) en
què és produeix la pretesa manipulació (Van Dijk, 2006: 372).
Tornarem més endavant sobre el mecanismes d’aquest
descrèdit generalitzat de la figura. Però ara passem a la seua

136

Vicent Salvador

caracterització en el si de la retòrica i de la lingüística. Per a
Bonhomme (2005), l’eufemisme, que ha estat classificat en
diversos llocs de la graella de les figures retòriques (assimilat
sovint a la metàfora, l’al·legoria, la perífrasi, la lítote...), ha
conservat una identitat com a procediment d’atenuació
discursiva davant una realitat que es considera arriscat invocar
directament. Aquest és l’eix de continuïtat a través de la història
de la retòrica, un eix al llarg del qual la figura ha sofert un
“procés de laïcització”, ja que els motius que feien sorgir
l’eufemisme eren certs tabús d’ordre religiós i, posteriorment,
d’ordre social. Benveniste (1966, II: 254-257), en les precioses
pàgines que dedica al tema, tracta l’eufemisme precisament en
relació amb la blasfèmia. A la por d’invocar alguna realitat
maleïda o innominable per algun motiu, va succeir una mena de
prudència convencional que tenia com a finalitat evitar el disgust
dels interlocutors i garantir l’harmonia dels intercanvis
discursius.
En tot cas, com remarca Bonhomme, el punt més rellevant és
que la figura té una clara dimensió sociodiscursiva, és a dir, que
opera en funció d’unes convencions col·lectives i que assoleix
sovint caràcter rutinari en l’intercanvi discursiu. Segurament és
per això que ha estat poc analitzada pels estudiosos de
l’estilística, més atents als usos figurats que projectaven sobre
l’enunciat una altra mena de trets, considerats eminentment
subjectius i individuals. Només quan l’eufemisme s’exhibeix
descaradament, empeltat d’ironia, és quan pot ocupar el focus de
l’atenció creativa, com ara en el conegut passatge de la Fábula
de Píramo y Tisbe, de Góngora, quan la descripció progressiva
dels bells membres de Tisbica va a parar al seu sexe, que don
Luís descriu així, amb un aclucament d’ull al lector: “el etcétera
es de mármol”.
Sens dubte, l’eufemisme, fora de casos excepcionals com
l’esmentat suara, resultava una figura poc acordada a
vehemències i rebel·lies, escassament apta per a l’expressió de la
passió romàntica, i queia més aviat del costat de la cortesia, de
les formes habituals i convencionalitzades en una determinada
col·lectivitat –gairebé com un discret peatge a la hipocresia
social. Però precisament per aquest caràcter sociodiscursiu, el seu
interès s’acreix quan la finalitat de l’investigador és de copsar el
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funcionament intern d’una comunitat lingüística i cultural i la
mutació que els seus valors tàcits van experimentant al llarg del
temps. El teixit eufemístic habitual en una societat és una dada
observable que ens dóna informacions valuoses sobre l’imaginari
col·lectiu i sobre les actituds i disposicions a actuar de molts
membres d’aquesta societat.
Dumarsais, al segle XVIII, intenta capturar la funció de
l’eufemisme, tot dient que per mitjà d’aquest es disfressen idees
no grates: “On déguise des idées désagréables, odieuses ou
tristes, sous des noms qui ne sont point les noms propres de ces
idées” (apud Charaudeau & Maingueneau, 2002: s.v.
“Euphémisme”). Ara bé, en aquesta frase ens interessa subratllar
la segona part: noms que no són els propis d’aquestes idees...
Dumarsais parteix del supòsit que les idees tenen unes
denominacions idònies, o si més no, més pròpies que altres, és a
dir, que hi ha una recta designació de les idees i de les realitats
del món, una mena d’onomatúrgia canònica, contrària a les
concepcions que accepten l’arbitrarietat del signe lingüístic i la
pluralitat de possibilitats alternatives de designació.
Però, en canvi, l’autor és ben conscient d’altres dimensions
de l’eufemisme: la que en fa, d’aquesta figura, una eina de bona
educació i la que consisteix en un afebliment de les emocions,
una mena d’anestèsia respecte a les passions que sovint la
interacció engega. En efecte, per a aquest gramàtic i filòsof,
l’eufemisme pot vehicular la “civilité” i la “bienséance”, gràcies
a un mecanisme enunciatiu que posa fre a les emocions,
desdramatitza les situacions comunicatives i contribueix a
regular la interacció social, tot posant distància entre els
interlocutors i les idees que manegen.
Així doncs, l’aproximació a l’estudi de la designació
eufemística haurà de considerar indefugiblement aquest doble
cavall de batalla: la manera més o menys indirecta de representar
el món material i social; i, d’altra banda, les implicacions
emocionals d’aquestes opcions designatives en la interacció
discursiva. En aquest darrer sentit, és fàcil deduir que
l’eufemisme contraresta la potencialitat ofensiva del dir i evita el
risc d’incórrer en l’insult, que comportaria una amenaça per a la
relació discursiva ja que atempta contra la pròpia imatge (face)
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de l’interlocutor. Coilin (2003) fa una acurada caracterització de
l’insult que pot ser útil reproduir ací:
Acción verbal / no verbal que se enmarca en el comportamiento
grosero y cuya fuerza ilocucionaria es percibida por el interlocutor
como agresiva. Parto de los supuestos de que el insulto descalifica
al destinatario; de que la acción de insultar desencadena pasos
inferenciales
asociados
a
representaciones
socialmente
sancionadas; y de que el insulto no siempre se encuentra
lingüísticamente codificado. (Coilin, 2003: 149)

Ara podríem, des de la perspectiva d’aquest treball, confrontar
el concepte amb el de disfemisme. Així, podem dir que quan el
disfemisme és una apel·lació en vocatiu, assoleix fàcilment la
capacitat ofensiva de l’insult, cosa que no s’esdevé amb una
designació més neutra de les mateixes idees. De fet, dir-li a algú
“cabró”, “marieta”, etc., en un context on no es tracte d’un
disfemisme eufemístic, metafòric o de familiaritat sinó amb
voluntat de literalitat, esdevé fàcilment un insult, mentre que
seria difícil convertir en insult el vocatiu d’altres expressions
denotatives de les mateixes condicions però desproveïdes de les
associacions disfemístiques: adreçar-se a algú dient-li “marit
consentit”, “homosexual”, etc. La prova del 9 consisteix, doncs, a
comprovar si l’expressió podria transformar-se en un vocatiu
insultant. En aquest sentit, l’eufemisme té un valor evident en la
gestió de la comunicació, ja que neutralitza l’insult i els efectes
ofensius de certes referències a terceres persones, per mitjà d’una
operació de desdramatització i distanciament.
Una altra qüestió que convé establir. Tot i que l’eufemisme
per antonomàsia és de tipus lèxic, la figura ha d’incloure uns
altres mecanismes lingüístics de representació alternativa, com
ara els següents: l’ús de la veu passiva sense explicitació de
l’agent; les nominalitzacions abstractes sense indicació dels
actants implicats (agent, objecte, destinatari...); els actes de parla
indirectes; la siglació (que genera opacitat i sensació de
tecnologització); la deformació fònica del mot (del tipus de
“caguen dénia”, “recollontra de deuna”...); etc.
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3. INTERDICCIÓ I EUFEMISME EN LA HISTÒRIA SOCIAL DE LA
LLENGUA
Abans de continuar l’anàlisi de la dimensió (inter)accional de
l’eufemisme, passem a examinar ara la incidència de la
dialèctica interdicció/eufemisme –i de la consciència d’aquests
usos– en el canvi semàntic, dins el quadre general de la història
de les llengües. Em centraré en tres aspectes concrets d’aquesta
problemàtica: a) la pèrdua del caràcter eufemístic d’una
expressió (procés de catacresi); b) la modificació històrica de la
doxa i de les convencions socials que determinen la interdicció;
c) l’explicitació metadiscursiva d’un ús considerat eufemístic i
les conseqüències discursives d’aquest procediment.
El primer d’aquests punts correspon al desgast de la funció
eufemística d’una determinada designació. Efectivament, és fàcil
constatar que moltes expressions nascudes com a mecanisme de
designació indirecta (per mitjà de metàfores, metonímies, lítotes,
etc.) esdevenen amb el temps una manera totalment habitual de
referir-se a una determinada realitat.
Un exemple paradigmàtic, ens el donen les variades
denominacions del lloc privat per a defecar, en diverses llengües:
“retrete”, “excusado”, “aseo”, “bany”, “comú”, “serveis”, “water
closet”, “restroom”, “toilette”... Es diria que les successives
denominacions –totes indirectes, per desplaçament metonímic o
per altres procediments– es cremen com a eufemisme, es
contaminen de les realitats fisiològiques amb les quals
indefectiblement acaben associant-se i esdevenen així
designacions ordinàries que reclamen amb el transcurs del temps
ser substituïdes per noves designacions indirectes. En definitiva,
s’hi produeix una catacresi que dóna pas a una accepció nova
dels mots emprats, que passen a omplir un buit denominatiu;
l’expressió es fa així difícilment obviable pels parlants ja que
acaba sent la forma directa de designar el lloc; en conseqüència,
es perd la percepció de la indirectivitat originària. D’altra banda,
és cert que aquesta constatació no és incompatible amb el
postulat saussurià de l’essencial arbitrarietat del signe lingüístic,
però també és obvi que l’ús social d’aquests mots produeix una
associació indeleble –una adherència– amb el seu referent i amb
el context on s’empren.
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Ara bé, en l’exemple del paràgraf anterior, les realitats
fisiològiques esmentades continuen fent part de l’àmbit de la
interdicció social però, en canvi, en altres ocasions les
convencions socials han experimentat transformacions: a
vegades, en el sentit d’apaivagar la sensació de tabú, com en el
cas de molts temes d’ordre sexual; altres voltes, per a mantenir o
fins i tot incrementar aquesta sensació, com en el cas de certs
àmbits associats a la vellesa i la mort de les persones, fenòmens
que la societat actual ha volgut insistentment encobrir en molts
aspectes. Sabem que, històricament, l’al·lusió a la mort mereixia
un respecte reverencial que induïa a l’expressió indirecta de la
idea: “traspassar”, “faltar”, “deixar-nos”, “passar a millor vida”...
Avui, però, la interdicció opera en una direcció diferent: han
passat de moda aquests eufemismes, però la mort i les malalties
greus (“va morir després d’una llarga malaltia”...), com també la
vellesa, són sovint maquillades mediàticament o bé relegades a
un segon pla informatiu, si no és que la situació suscita un
exhibicionisme morbós o que els esdeveniments subsegüents
(enterraments, herències...) tenen una alta transcendència
mediàtica.
Es tracta de fenòmens sociodiscursius molt complexos, tant
pel que fa a la mort com al sexe. Aquest darrer tema, per
exemple, ha generat tecnicismes i també neologismes que
designen pràctiques o adminicles nous, o almenys que no és fins
fa poc que han sortit a la llum del discurs públic. Pel que fa a les
referències al sexe en català, ha corregut molta aigua des de
l’època de la “Lliga del bon mot”, a primeries del segle XX, que
vetlava per la correcció i la castedat del llenguatge, o des que
Fabra va deixar el mot “fotre” (tan plural d’accepcions en
català!) fora del seu Diccionari, fins al discurs d’avui que empra
tranquil·lament en molts ambients designacions ben directes com
és “follar”. Fins i tot el vocabulari poètic, en autors com ara
Vicent Andrés Estellés, pot arribar a encabir en els versos
designacions força crues de l’esfera del sexe. Naturalment, en
totes
aquestes qüestions, les diferències no són només
històriques, sinó que també es donen entre diverses comunitats
culturals –i entre formacions discursives– en simultaneïtat. En tot
cas, allò pertinent ara és que la doxa dominant i l’actitud de
rebuig social o de tolerància estan subjectes a variació, a
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confrontació i a evolució, i fan córrer en un sentit o en un altre
els límits del que es considera ofensiu per a la moral, l’ètica
política o allò que des del segle XVIII se’n diu bon gust.
El tercer factor de què he parlat adés consisteix en
l’explicitació de la consciència de l’eufemisme: el que KriegPlanque (2004) ha denominat “judicis d’eufemització”, que
consisteixen en una avaluació metadiscursiva per la qual es
qualifica d’eufemística una expressió usada pel mateix
enunciador o atribuïda al seu interlocutor o a algú altre. En són
bones il·lustracions “per dir-ho suau”, “pel cap baix”, “per dir-ho
d’alguna manera”, “ho dic educadament”, “per fer-ho fi”, “i
encara es queda curt”, etc. A vegades la sola entonació o el
recurs gràfic a les cometes indiquen clarament aquest
distanciament metaenunciatiu.
De fet, aquests comentaris sobre el caràcter eufemístic d’una
expressió (pròpia del mateix parlant o aliena) manifesten una
consciència del decalatge entre els mots i les coses, entre el
discurs i la realitat, entre el llenguatge i el món. Naturalment,
l’operació de subratllar aquest desfasament o disharmonia indica
una presa de posició axiològica per part de l’enunciador del
judici. Podríem dir que es tracta d’un tipus de modalització, mig
epistèmica, mig valorativa, que posa en dubte la fiabilitat dels
termes emprats en la designació de la realitat, amb molts
possibles efectes retòrics: per exemple, la potenciació d’un ethos
de tolerància (de l’enunciador o de l’interlocutor); però també
l’efecte desqualificador de la sinceritat de l’altre en el marc d’un
debat, passant per diversos matisos lúdics, irònics o d’eficàcia
polèmica. Pensem en la denúncia manifestada per expressions
com són “foc amic”, “neteja ètnica” o “efectes col·laterals” que
són marcades d’habitud com eufemístiques i insinceres, i, per
tant, esdevenen objecte de crítica per als adversaris polítics que
les citen (Collins & Glovers eds., 2003). O bé el fet de referir-se
a determinades actuacions polítiques com són “mirar cap a un
altre costat”, “fer l’ull gros”, “fer-se el desentès”, “fer la puta i la
ramoneta” o “engegar el ventilador” (se suposa que per espargir i
retornar la merda als adversaris, com en la frase feta anglesa
originària: “when the shit hits the fan”) (Salvador, 2006).
Aquestes maneres de dir metafòriques i lúdiques, a l’ensems
que crítiques, se senten convencionalment com eufemístiques, i
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en la consciència d’aquest convencionalisme per part de qui les
utilitza és on rau la marca enunciativa del judici d’eufemització i
l’eficàcia retòrica de la desqualificació d’un determinat
capteniment. Amb l’etiqueta “políticament correcte”, que
majoritàriament s’usa amb actitud crítica, s’esdevé una cosa
semblant.
És clar que tot el joc de la polifonia complica aquesta
pluralitat de nivells enunciatius superposats. I no és estranya la
situació en què la marca metadiscursiva de l’eufemisme siga
insincera, un mer recurs retòric que, per mitjà de la ironia, deixa
entreveure que, rere una expressió ja en si ofensiva, s’amaguen
altres possibles qualificacions més ofensives encara:
És una bona cosa que aquest premi europeu l’hagin donat a la
Rivière, perquè la foto dels diaris ajuda a fer-te una idea de què ha
acabat sent Europa: una postcomunista que tots els seus
plantejaments fracassaren, que totes les seves teories sobre la dona
naufragaren, espanyolista, políticament correcta i per dir-ho suau,
amb els estris de la sensualitat ben rovellats -o ja enviats al
desguàs.
(Bloc
de
Salvador
Sostres,
<http://www.salvadorsostres.com/v2/index.asp?dia=10&mes=5&a
no=2007> [Accés, 23/06/2009])

En qualsevol cas, el fenomen, tal com l’estudia KriegPlanque, mostra clarament que no es poden catalogar els
eufemismes d’una llengua a tall de repertori descriptiu d’uns
fenòmens lingüístics estables, sinó que la funció eufemística és
una apreciació subjectiva i dependent del context: s’assigna en
les pràctiques discursives concretes i està subjecta a les actituds
personals o grupals que competeixen entre si i negocien en la
construcció del sistema de valors d’una societat. Per dir-ho en to
sentenciós: una expressió no és eufemística sinó que se sent com
a eufemisme; i subsegüentment pot esdevenir un eufemisme de
consens en l’escenari de la semiosi social.
És clar que si una expressió se sent com eufemística és perquè
es desmarca d’una o diverses alternatives significatives, que són
fantasmàticament evocades en el discurs. Es tracta doncs d’un
(quasi)sinònim buscat per defugir una altra expressió que se sent
marcada per alguna mena d’interdicció o inconveniència social.
En termes de semàntica lèxica, parlaríem de disfemisme per
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referir-nos a aquesta primera possibilitat que per una raó o altra
ha estat considerada inconvenient:
A dysphemism is a word or phrase with connotations that are
offensive either about the denotatum or to the audience, or both.
[...] A euphemism is a word or phrase used as an alternative to a
dispreferred expression. It avoids possible loss of face: either
Speaker ‘s own positive face or, through giving offence, the
negative face of Hearer or some third party. (Allan, 2001: 148)

L’eufemisme, doncs, construeix una representació secundària
a fi de defugir-ne una altra que es considera primària i contra la
qual es reacciona mitjançant una substitució correctiva. Però
aquesta jerarquització de representacions no comporta de cap
manera que la que qualifiquem de primària (o de primàries,
perquè sovint en són més d’una) continga una descripció més
exacta o apropiada de la realitat: simplement es tracta d’una altra
representació que sembla als parlants més natural perquè està
prèviament assumida i convencionalitzada. Aquest és un punt
que ha de considerar-se clau si es vol comprendre els processos
d’eufemització.
Deixant ara a part el cas dels tabús religiosos o ancestrals, que
poden partir d’una idea innominable per prohibició (la divinitat,
el mal, etc.), les representacions primàries s’associen a unes
expressions concretes, situades en la història de la llengua, les
quals s’han vist carregades de connotacions negatives d’ordre
afectiu, axiològic, educacional o de cortesia i poden considerarse ofensives. En la mesura que aquesta avaluació es generalitza
socialment, apareix la tendència a substituir-la per una altra, que
es prefereix perquè sembla més “innocent”. Si el canvi es
consolida, l’expressió primària pot caure en desús, però també
pot subsistir en registres col·loquials o continuar operativa, de
manera larvada, en la memòria dels parlants, que sovint
l’evocarien mentalment en proferir el corresponent eufemisme. A
més, en determines etapes de la història de la llengua és habitual
que entren en competició les diverses alternatives, vinculades a
formacions discursives diferents, i aleshores l’adequació
semàntica i social de cada opció pot fàcilment ser objecte de
polèmiques explícites. Un cas prototípic d’aquesta mena són els
debats sobre allò que es considera “políticament correcte”.
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4. L’ANOMENADA (IN)CORRECCIÓ POLÍTICA
L’origen del concepte i de la denominació political
correctness (PC) se situa en la societat nord-americana dels anys
seixanta i setanta, i se sol considerar vinculada a sectors
progressistes d’aquella societat. Tanmateix, les dades dels seus
usos i de la intenció amb què se l’anomenava i definia (bé amb
propòsits programàtics, bé amb finalitats polèmiques en contra
del concepte) no sempre són clares, atès que el moviment així
etiquetat, que té una relació evident amb la figura de
l’eufemisme, ha estat sovint objecte d’hipèrbole, de controvèrsia
i de ridiculització. D’altra banda, una tesi doctoral recent
(Guitart, 2003: cap III) dóna una interessant perspectiva de la
repercussió i l’adaptació del moviment en l’Estat espanyol.
Robin Lakoff (2000), que ha examinat el concepte amb rigor,
el caracteritza dient que consisteix en
[...] a broad spectrum of new ways of seeing language and its
products, all of which share one property: they are forms of
language devised by and for, and to represent the worldview and
experience of, gropus formerly without the power to create
language, make interpretations, or control meaning. (Lakoff, 2000:
91)

Caldria subratllar alguns trets principals en aquesta
caracterització: a) el propòsit innovador del moviment i la seua
heterogeneïtat (“a broad spectrum of new ways”), que fa
imprecisa i discutible la mateixa categoria de “moviment”; b) el
seu origen en grups aliens als poders constituïts, que
reivindicaven precisament el dret de les minories a anomenar les
realitats (començant per ells mateixos com a grup) i a produir
sentit en el marc de la semiosi social.
El concepte de PC, vinculat amb la noció d’eufemisme i lligat
a la controvèrsia des dels primers moments, ha concitat tot tipus
de detractors, tant des de postures conservadores com des
d’opcions liberals i des de posicions esquerranes. En bona
mesura, aquesta situació s’explica per l’ambigüitat de la noció
d’eufemisme, que ha estat sovint utilitzada de manera esbiaixada
i que ha generat nombrosos malentesos. Deborah Cameron
(1995: cap. 4) té escrites unes lúcides pàgines sobre el tema, on
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situa el PC com un intent de realitzar operacions socials
d’higiene verbal per part de minories (ètniques, lingüístiques, de
gènere, etc.) disconformes amb els usos convencionals del
llenguatge en el món contemporani. Per a l’autora esmentada, els
atacs rebuts per aquest diguem-ne “moviment” PC –sovint molt
poc definit, o definit pels seus mateixos detractors amb propòsit
de fer-ne caricatura– es basen principalment en dues objeccions:
a) que incorre en una autèntica perversió del llenguatge, de la
comunicació i fins i tot de la cognició social; b) que trivialitza
l’acció política centrant-la més en el llenguatge que en la realitat
social i les injustícies que hi concorren. Com assenyala Cameron,
ambdues acusacions resulten contradictòries en bona lògica i, de
fet, cada perspectiva crítica pot acollir-se preferentment a una de
les dues, bé siga la destrucció del llenguatge, bé siga la confusió
del llenguatge amb la realitat.
Pel que fa a una de les objeccions, la presentada en segon lloc,
és innegable que una confusió entre els resultats de la higiene
verbal i la transformació del món seria il·lusòria i
distorsionadora, si és que algun ideòleg seriós arriba a sustentar
aquesta tesi. Sírio Possenti (2009), que fa un balanç positiu del
PC, tanmateix li retrau, entre altres coses, un etimologisme
impertinent, que pretén foragitar algunes expressions en funció
d’un origen semàntic avui absolutament opac per als parlants. Li
retrau, així mateix, que mantinga la il·lusió equívoca i simplista
que “a troca de palavras marcadas por palavras não marcadas
ideologicamente pode produzir a diminuição dos preconceitos”
(Possenti, 2009: 45).
Evidentment seria difícil acceptar la proposta simplista que el
mer canvi dels usos lingüístics discriminatoris (en qualsevol
camp de l’experiència humana) modifica ipso facto els
prejudicis, ni menys encara les condicions efectives del
funcionament social. Però també és indiscutible, almenys si
s’accepta el paper de mediació que exerceix el llenguatge entre la
cognició i l’acció, que moltes convencions lingüístiques
establertes contribueixen a naturalitzar una visió ideològicament
esbiaixada de la realitat social. Sense necessitat d’abraçar les
versions fortes de les tesis de Whorf, aquesta funció del
llenguatge és difícil de rebatre.
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Cameron, per la seua banda, precisa en quina mesura el
llenguatge, per mitjà de les pràctiques discursives d’una societat
determinada, contribueix a la reproducció rutinària i poc
perceptible de certes postures ideològiques, però això no
significa que aquestes pràctiques discursives en siguen la causa:
“Linguistic conventions help to naturalize and reproduce certain
beliefs and assumptions, but these are not necessarily dependent
on language or ‘caused’ by it.” (Cameron, 1995: 142). En aquest
sentit, l’autora anota també la postura de Robert Hughes quan
ridiculitza la il·lusió que l’eufemisme pot canviar un estat de
coses: “We want to create a sort of linguistic Lourdes, where evil
and misfortune are dispelled by a dip in the waters of
euphemism.” (Cameron, 1995: 141).
Pel que fa a l’altra de les dues objeccions presentades –la
consideració del PC com una perversió del llenguatge-, les
crítiques són més injustificades, i parteixen d’una visió molt
negativa i confusionària de la funció dels eufemismes i del seu
modus operandi. De fet, el pensament conservador ha aprofitat al
màxim aquesta objecció, tot i que sense descartar combinar-la
amb l’altra (especialment en les dimensions d’una pretesa
il·lusorietat i d’una perniciosa hipocresia manipuladora). Entre la
copiosa bibliografia que trobem en espanyol sobre aquest tema,
és molt il·lustradora la posició expressada en un article recent
sobre l’eufemisme com a manipulació social: “Los eufemismos
son nociones adulteradas que tienden a edulcorar la realidad y a
favorecer a los más diversos intereses” (Gallud Jardiel, 2005:
122). Aquest autor, de verb tan contundent, esbossa també la
llista de “premisas morales y sociales que se infieren de los
eufemismos al uso”: la violència té justificació; la possessió de la
riquesa és una virtut; no som responsables del món on vivim; etc.
En una línia semblant es posiciona Antonio Roldán (2003), que
arriba a parlar –en un to poc menys que apocalíptic– de
“patologia de la propietat lingüística” i de “destrucció de la
comunicació”. Astorat davant del que ell considera, amb
escàndol, la destrucció de l’ordre tradicional, Roldán invoca,
com tants altres crítics del PC, l’autoritat moral de George
Orwell. Vet ací una de les mares del corder.
En una òrbita més aviat liberal, les crítiques al PC deriven cap
a una variant de la postura esmentada, consistent en l’aspecte
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limitador de la llibertat que comportaria la nova ortodòxia
dictada pels mandarins del PC. Renunciaré ara a il·lustrar amb
més exemples –n’hi ha molts que es podrien citar– aquestes
actituds crítiques que es basen sobretot en la referència a la
perversió lingüística, i em centraré en la consideració del lloc
central d’Orwell en l’argumentari d’aquests tipus de discursos,
que no provenen exclusivament de perspectives conservadores.
De fet, la preocupació pel “bon dir”, per l’harmonia entre els
signes lingüístics i el món s’ha donat en diversos lingüistes al
llarg de la història. El curiós moviment de la Semàntica general
iniciat per Alfred Korzibsky en les primeres dècades del segle XX
predicava la cerca d’una mena de salut semiòtica que tenia com a
condició un ús adequat dels mots (Schaff, 1966: cap. 4).
D’aquesta manera, el bon llenguatge seria una garantia de la
relació fluïda entre els parlants i els fets del món, ja que les
paraules hi fan de mitjanceres, i un ús malalt o pervers del
llenguatge afecta psicosocialment els seus usuaris i entrebanca la
comunicació. La relació entre els mots i les coses i, d’altra banda,
l’evitació dels traumes comunicatius són, així, elements que es
troben a la base d’aquests plantejaments.
No deixa d’haver-hi certes afinitats, segons crec, entre
algunes de les idees de la Semàntica General i el substrat que
anima els propòsits d’Orwell com a sanejador del llenguatge i
com a crític de la Neollengua –concretament, del Vocabulari B
de la Neollengua, format per mots construïts amb finalitats
polítiques, ideològicament marcats i amb una clara deriva
eufemística, al servei d’un règim totalitari. No cal insistir en la
força de la novel·la 1984, el seu tarannà profètic, l’encís que
emana el seu sentit de la rebel·lia intel·lectual i la gràcia satírica
amb què s’adoba. El text “Els principis de neollengua”, que en fa
d’apèndix, ha estat citat a bastament a tall de proclama contra les
mentides interessades del llenguatge. Els crítics de l’eufemisme i
del PC ho tenien ben a la mà per a fer-ne bandera i insígnia,
confonent així els intents de renovació sociosemàntica amb el
llavat de cervell de la propaganda totalitària.
Amb tot i això, m’interessa més ara mateix un altre text de
l’autor, menys difós, datat en 1946, entre el moment de
publicació d’Animal farm i el de 1984: “Politics and the English
Language”. El breu text d’Orwell és un al·legat contra el discurs
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polític de l’època de les dictadures totalitàries a Europa (Hitler,
Mussolini, Stalin...) i, concretament, contra el discurs polític
anglès, que, per a l’autor, incorre en una manca de precisió i en
un excés de retòrica ampul·losa que el fa rutinari i confús, una
mena de tinta de calamar que enfosqueix el pensament i deteriora
la comunicació. Els mecanismes lingüístics d’aquesta
depauperació del discurs polític són molt variats: buidor
semàntica del lèxic “feixisme” pot significar qualsevol cosa no
desitjable; rutines de combinació fraseològica (peresa del
pensament prefabricat); nominalitzacions abstractes (que
amaguen els actors i les circumstàncies dels fets); passivitzacions
innecessàries; lítotes (la negació del concepte contrari, que pot
ser un concepte formulat ja negativament, com ara per mitjà de
prefixos negatius: “no és incorruptible”); metàfores incongruents
o fins i tot un cert cientifisme pretensiós que vol garantir
l’objectivitat d’afirmacions subjectives... La resultant és un abús
del llenguatge que el fa ineficaç: “This mixture of vagueness and
sheer incompetence is the most marked characteristic of modern
English prose, and specially of any kind of political writing.”
Per cert: l’expressió “political writing” inclou, segons es desprèn
d’altres referències del text, manifestacions orals com ara
l’oratòria política. Tanmateix, sembla que Orwell, en una època
d’al·locucions a les masses, no pensa gaire en el debat davant un
auditori o en altres gèneres orals dialògics i plurigestionats que,
gràcies a la difusió de la ràdio i la televisió, ocupen avui un lloc
rellevant en el marc del discurs polític.
Al bell mig de tot aquest seguit de crítiques, hi ha la qüestió
de l’eufemisme, que alimenta l’ocultació, el pensament mandrós,
la defensa rutinària de l’ortodòxia de torn, la insinceritat... Fins i
tot l’ampul·lositat (“inflated style”) no deixa de ser una modalitat
d’eufemisme per a l’autor. Orwell cita, en parlar de l’eufemisme,
expressions com són “pacification”, “transfer of population”,
“rectification of frontiers” o “elimination of unreliable elements”
com a designacions anestesiadores de la imatge suscitada per la
realitat: “such phraseoloy is needed if one wants to name things
without calling up mental pictures of them”. Vet ací una idea, la
de desdramatització, que ja apareixia en les reflexions de
Dumarsais sobre l’eufemisme. I un examen de la hipocresia del
discurs polític, que avui es denuncia en termes semblants.

V. L’eufemisme, entre la retòrica i la política

149

Certament hi ha, en els plantejaments del text esmentat, la
idea de la corrupció del llenguatge, que mena a l’ocultació i a la
manipulació. Però cal tenir en compte que Orwell escriu en una
època molt dramàtica, la dels totalitarismes i la guerra mundial, i
que la seua crítica no apunta ací al discurs estalinista, sinó al
discurs polític en general, i en particular a les pràctiques
discursives habituals en una democràcia com és la britànica. La
seua crítica no deixa de ser assenyada en molts aspectes i molt
refinada en la captació de fenòmens d’estil, tot i que no té en
compte els avantatges dels procediments eufemístics en una
cultura del debat i del diàleg –que no era precisament la que
imperava en l’època. Però la imatge d’Orwell es percebrà per
sempre vinculada a la crítica de l’estalinisme, especialment a
partir d’Animal farm. D’altra banda, la novel·la 1984 serà un pas
més en el to apocalíptic de l’autor i una projecció (anti)utòpica
sobre el futur que permetrà, des del plantejament de la faula, tot
un munt de generalitzacions negativistes poc matisades.
Tots aquests factors contribueixen a explicar per què els
detractors del PC branden sovint la imatge d’Orwell. Ara bé,
comptat i debatut, aquests tics eufemístics que Orwell ataca no
són avui específics del PC, sinó que són més fàcils de trobar en la
retòrica politicomilitar de les grans potències mundials i, potser
més encara, en el discurs de l’economia contemporània.
Fairclough compara la reacció de molts crítics del PC davant la
recomanació d’anomenar “women”, enlloc de “girls”, les
persones del sexe femení molt joves però considerades ja adultes,
enfront de l’escassa reacció en contra que suscita altre tipus de
redenominacions en l’àmbit financer, on un compte bancari pot
ser designat com producte financer, i això com una imposició de
l’empresa:
This re-labelling is certainly prescriptive for bank employees, and
imposed on customers, and in that sense has to do whith what is
‘correct’. But I imagine it is not generally seen as ‘political’. The
critique of ‘PC’ assumes a liberal separation between the ‘political’
and the ‘economic’, whereas from the perspective of political
economy the ‘economic’ is ‘political’. (Fairclough, 2003: 21)

Això equival a qualificar d’escàndol farisaic el d’aquells que
sustenten postures tan lliberals que consideren imposicions les
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preferències del PC. D’altra banda, un dels cavalls de batalla
d’aquesta controvèrsia és la continuada projecció de termes
economicistes –l’autor en diu colonització– sobre altres esferes
socials com ara la política o l’educació universitària (per
exemple: els usuaris d’un servei públic són vistos com a clients i
anomenats així).
Fairclough, en plantejar-se aquestes qüestions, es pregunta per
què aquesta mena de crítiques han estat tan efectives que fins i
tot –l’afirmació és molt forta però encertada– han arribat a
dividir l’esquerra política. Per a ell, el puritanisme i el to arrogant
d’alguns apòstols del PC han estat una de les causes, sens dubte,
però el repte consisteix a formular des d’una postura progressista
aquest tema tan complex, on sovint els motius que donen lloc a
l’atac no són sempre responsabilitat del “moviment PC” (si és
que tal cosa existeix com a moviment homogeni més enllà de la
comoditat del rètol), sinó que sovint la pedra d’escàndol són
hipèrboles ridiculitzadores inventades pels seus detractors. La
seua proposta alternativa consisteix a redissenyar aquest camp
nocional mitjançant un aprofundiment de la reflexió teòrica des
de la perspectiva de l’anàlisi crítica del discurs. Les
consideracions que presentaré suara voldrien contribuir a aquesta
tasca.
En primer lloc, cal dir que la pretesa ocultació de la realitat
per part de l’eufemisme és molt relativa, ja que es tracta
d’expressions força convencionalitzades que permeten, en
contextos sociodiscursius habituals, reconèixer els referents i les
situacions que s’hi al·ludeixen. De fet, quan el discurs
periodístic, per exemple, assuaveix la descripció dels efectes
d’una guerra, sens dubte contribueix a minimitzar-ne la
percepció i rutinitzar-la, amb efectes socials rellevants, però en la
mesura que s’empren eufemismes convencionals, aquests no
impedeixen la conceptualització dels aspectes bàsics dels fets, si
més no per a la majoria dels lectors. Com diu Abrantes (2002:
201), “seria ingénuo pensar que o Eufemismo manobrado pelo
jornalista impede uma leitura da realidade para além la máscara
com que ele a oculta”. Un botó de mostra: quan llegim a la
premsa, posem per cas, que un governant “no passa pel seu
millor moment”, captem immediatament la lítote eufemística i
entenem que es troba en hores realment baixes.
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Ben mirat, l’eufemisme maquilla una situació desagradable i
la presenta sota una nova llum, en una mena de maniobra
reparadora, que mitiga la cruesa d’una sensació no desitjada i
redueix les amenaces per a la imatge (face) dels participants, en
el marc del que se sol anomenar cortesia negativa; però, si no es
produeix una dràstica opacitat referencial i, en canvi, el joc social
d’aquesta reparació assuavidora és reconegut i assumit pels
interlocutors, els lectors o l’auditori, aleshores no podem dir que
hem entrat en el cercle de la manipulació de la veritat. I al
contrari: en la mesura que l’eufemisme deixa de ser entès com a
eufemisme i sembla als receptors –almenys a una part
representativa d’aquests– una designació “sincera”, és llavors
quan es traspassa el llindar que separa la reparació de la
manipulació estricta (Bonhomme, 2005). Aquests són els termes
d’una situació de doble compromís que sovint es troba en un
equilibri inestable: d’una banda, compromís amb la veracitat; i de
l’altra, compromís amb les màximes socials que propugnen
l’evitació de les denominacions disfòriques o inconvenients a fi
d’atenuar l’evocació dels referents i defugir les conjuntures que
poden resultar ofensives o simplement desagradables.
Un segon aspecte a tractar és la legitimitat de les
representacions alternatives. Més amunt hem vist en quin sentit
es pot parlar d’una representació primària versus una de
secundària en el cas de les expressions eufemístiques. La
conclusió a què arribàvem és que no hi ha designacions
transparents sinó que tan sols són unes expressions més
convencionalitzades. L’eufemisme no és, en aquest sentit, una
desviació de la representació de la realitat, sinó una nova
alternativa. Anna Jaubert (2008) ho explica així:
Faut-il toujours appeler un chat un chat? Non sans doute, ne le
faut-il pas. (...) Les figures dans le discours affichent une posture
énonciative qui correspond à une évaluation que ce dernier porte
sur les contenus énoncés, doublant l’assertion d’un engagement
affectif ou axiologique. (Jaubert, 2008: 105)

Per a aquesta autora, l’eufemisme opera com una figura que
rebaixa la informativitat de l’enunciat i alhora el presenta sota
una llum diferent, d’acord amb unes convencions
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sociodiscursives establertes que fomenten l’intercanvi pacífic
entre els membres d’una comunitat cultural.
Certament les figures, com qualsevol alternança de termes
sinonímics o coreferencials, modifiquen el punt de vista adoptat.
Al capdavall trobem ací la vella distinció de Frege entre Sinn i
Bedeutung, entre el sentit o significat i la referència d’una
expressió lingüística. En efecte: dues o més representacions
semàntiques poden remetre a un mateix referent, però presentantlo des de punts de vista diferents. L’eufemisme, en la fase de la
seua introducció en els discursos socials com a neologisme, com
és el cas de la conjuntura del PC en les darreres dècades,
introdueix nous biaixos semàntics, tan legítims (almenys) com
els prèviament convencionalitzats. Robin Lakoff insisteix en
aquest valor del neologisme eufemístic com una nova apreciació
d’un concepte –i a vegades, simplement com una denominació
d’un concepte que no havia estat encara fixat–, de manera que el
fenomen de la creació i la difusió del neologisme té una
indubtable potència sociocognitiva:
Not all neologism is politically loaded, but the introduction of any
new word into the popular lexicon is world-changing because it
alters our presuppositions: it identifies the new concept as both real
and worthy of mention, assigns it to a frame, and so enables us to
talk and think about it. (Lakoff, 2000: 90)

És innegable que el moviment PC ha introduït en la semiosi
social contemporània termes nous que podien comportar o bé
conceptes nous o bé un redisseny de conceptes tradicionals, amb
el corresponent canvi de perspectiva axiològica. Vegem-ne un
parell d’exemples, d’aquest darrer tipus.
N’és un el de la nova tendència a incloure en la categoria de
dona una jove que, des d’un altre marc sociocognitiu podríem
conceptualitzar com a nena o adolescent. El tema, que ja he
esmentat més amunt, té unes conseqüències legals i socials
considerables, ja que implica una opció classificadora de gran
transcendència en el discurs polític i mediàtic. Quan, en 2009,
durant un programa televisiu on es debatia sobre els nous
preceptes legals que permetrien que una persona del sexe femení
de 16 anys prengués la decisió d’avortar o no, la Ministra de
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Sanitat, aleshores Trinidad Jiménez, va designar com a “mujer”
aquesta categoria de ciutadanes, mentre que algun dels
contertulians, contrari al projecte de llei, va contraatacar
immediatament tot intentant introduir la designació de “niña”
com a punt de partida de la seua argumentació.
En l’exemple anterior es tracta de la preferència que cada part
manifesta entre les diverses alternatives parcialment
sinonímiques que ofereix la llengua –on el “neologisme”
consisteix tan sols a ampliar el contingut semàntic de “mujer”,
contràriament als usos tradicionals, que optarien per altres
designacions minoritzadores. En el que veurem ara, la innovació
és una metàfora original, introduïda per un personatge polític en
una aparició televisiva arran de l’afer Prestige. El polític era
Mariano Rajoy, aleshores membre del Govern de José María
Aznar, i la denominació eufemística, clarament rebaixadora de la
gravetat dels fets, va ser “pequeños hilitos... de plastelina” per
referir-se a les tones de fuel que eixien del vaixell enfonsat a les
costes gallegues. Òbviament, ara no es tracta d’un eufemisme
convencioanalitzat, sinó d’una innovació individual, de caràcter
metafòric o fins i tot lúdic, que presenta el desastre ecològic amb
interès de minimitzar-lo. Ara bé, la projecció pública del
personatge i el ressò mediàtic que va tenir l’episodi del Prestige,
en va fer, d’aquesta metàfora eufemística clarament abusiva, un
tema que ha perdurat en la memòria col·lectiva i en l’interdiscurs
mediàtic durant alguns anys. De fet, en un altre programa
televisiu, Tengo una pregunta para usted (realitzat en 2007, cinc
anys més tard de les declaracions de Rajoy), un dels personatges
del públic recordà a l’exministre les seues paraules d’aleshores
amb una actitud crítica. I es curiós anotar que, al llarg d’aquest
programa, ell mateix havia posat en pràctica estratègies
retoricoargumentatives semblants, com ha estat estudiat en un
treball recent (Pujante & Morales, 2009).
És clar que la metàfora de Rajoy ultrapassava el límit
raonable de l’eufemisme de reparació i s’endinsava ja en el
territori de la manipulació pura i dura. En l’altre exemple, el de la
dona/nena s’escenifica la col·lisió entre dos punts de vista
oposats, on categoritzar com adulta la jove, a efectes de decisió
sobre el seu cos (en un context mundial on nombroses
adolescents de molta menys edat es poden casar legalment o
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treballen en dures jornades), és l’opció més innovadora i
enfrontada als usos tradicionals de l’interdiscurs.
5. CODA: REVOLTA DE LES MINORIES I POLÍTICA DEL DISCURS
Certament, les opcions alternatives, quan no constitueixen
eufemismes de manipulació evidents, comparteixen la legitimitat
de la llibertat d’expressió i de pensament. Ara bé, seria precipitat
concloure que aquestes situacions són automàticament
simètriques, ja que això equivaldria a ignorar quina és la posició
de cada formació discursiva en l’escenari del poder social. D’una
banda, el moviment PC és acusat de limitar les opcions
expressives dels parlants i imposar una línia nova en els usos
lingüístics. Això pot tenir certa versemblança des de la
perspectiva de la moda en determinats ambients universitaris o
progressistes, i és indiscutible que existeix sovint un puritanisme
arrogant en aquest sentit o simplement la conjura dels idiotes
repetitius, però quan es parla d’imposicions normalment
s’exagera en el fragor de l’argumentació a contrario sensu. Per
un altre costat, l’interdiscurs tradicional té guanyades moltes
batalles en aquesta guerra, en la mesura que les inèrcies de la
doxa establerta juguen a favor seu i contribueixen a naturalitzar
les opcions més conservadores (Bourdieu & Eagleton, 2003).
D’aquesta manera, en la dinàmica històrica de la nostra societat, i
malgrat les transformacions dels darrers anys, continua havent-hi
minories (ètniques, nacionals, de gènere, d’opció sexual, etc.)
que no disposen del ple dret a la producció de sentit en els
discursos públics majoritaris i que han de fer un assalt als usos
lingüístics oficialistes i tradicionals que sovint senten –ells i
elles– com estigmatitzadors i fins i tot ofensius.
Els diccionaris, si bé es mira, amb prou feines poden superar
algunes de les inèrcies ideològiques del pensament conservador
tradicional. I el mateix es pot dir de les rutines de molts gèneres
periodístics o televisius o fins i tot de la doxa assumida en què se
sustenta sovint l’argumentació publicitària i política (sense
excloure el discurs dels partits considerats d’esquerres). És clar
que qui té la paraula té l’espasa, i això explica les ofensives de
les minories per a la conquesta del dret a fer circular els seus
punts de vista, que és vehiculat per la paraula, mediadora entre el
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pensament i l’acció. Aquesta situació determina una pugna pel
control dels significats en els discursos públics de la societat, i
entre aquests en el discurs polític. H De fet, aquests comentaris
sobre el caràcter eufemístic d’una expressió (pròpia del mateix
parlant o aliena) i ha camps en què el dret d’aquests grups
(ètnics, d’opció sexual, etc.) és innegociable, començant per la
seua pròpia denominació com a grups o categories socials.
El tema dels nacionalismes en l’Estat Espanyol és una mostra
de totes aquestes lluites pel control simbòlic dels discursos. Sens
dubte, el terme nacionalisme ha estat sentit com disfòric en la
tradició espanyola. D’entrada, és clar que el sufix –isme no ajuda
a capgirar-ne o assuavir-ne la valoració a fi d’associar al terme
unes connotacions eufòriques o, si més no, neutres. A més, el
nacionalisme dominant a l’Estat ha aconseguit en bona mesura la
seua invisibilitat, tot assimilant l’abast dels nacionalismes a
minories nacionals perifèriques, que –contra tot dret, segons la
peculiar lògica dels ideòlegs espanyolistes– s’entestaven a
autodenominar-se nacions... Fuster va insistir en aquestes
qüestions, i reivindicava que el seu nacionalisme era, en tot cas,
un nacionalisme reactiu, nascut o imposat en un context de
nacionalismes en desequilibri de poder.
El reconeixement d’un puixant nacionalisme espanyol, que
havia estat tradicionalment invisibilitzat, és avui un tema assumit
fins i tot en publicacions espanyoles en castellà (Balfur, 2009).
No podria entrar ara en més detalls, més enllà de deixar apuntada
la qüestió. Però voldria reproduir ací un text que vaig trobar fa
poc en un bloc de Crevillent, on l’autor exposa la seua postura
respecte al terme, indica el caràcter disfèmic d’aquest i proposa
una alternativa designadora no mancada d’imaginació (la cursiva
és meua):
Sens dubte, nacionalisme és una paraula estigmatitzada (…).
s’entesten a manipular i a afirmar que el nacionalisme és un
moviment dolent per a la humanitat. Per al meu entendre:
rotundament fals. Hui dia cal ser nacionalista per pura ecologia, cal
preservar i fomentar el que hi haja de diversitat a l'
Univers. Els
pobles, com les balenes per posar un exemple, tenen existència
pròpia. El nacionalista és, doncs, un ecologista, ja que l'
ecologisme
no és una altra que el nacionalisme de les espècies naturals, o dit a
l’inrevés, el nacionalisme és l’ecologisme de les nacions.
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(http://crevillent.cuadernosciudadanos.net/tronxicol/2007/06/29/qu
e-entenem-per-nacionalisme/ [Accés: 29/09/2009]

Una última reflexió abans de cloure aquest treball. Com els
lectors poden veure, el títol d’aquest text no incorpora la
referència al “discurs polític”, sinó que parla de “política”, tot i
que al llarg d’aquestes pàgines, el primer d’aquests termes ha
aparegut amb freqüència. L’opció és intencionada, no cal dir-ho.
D’una banda, no sóc partidari d’usar l’esmentada denominació
de manera restrictiva, com fan altres estudiosos del tema, que
sovint limiten el concepte al discurs produït per polítics en espais
institucionals com ara el parlament. Personalment sóc partidari
d’ampliar el concepte per incloure-hi el discurs mediàtic de tema
polític, atès que la frontera entre ambdós és extraordinàriament
porosa. Ben mirat és una frontera de paper, per diverses raons: a)
el discurs dels polítics ens arriba generalment filtrat (o fins i tot
sol·licitat) pels mitjans i reportat pels professionals periodístics;
b) la delimitació dels espais pròpiament institucionals no és fàcil
de fer: una tertúlia televisiva on un polític participa per raó del
seu càrrec, juntament amb periodistes o historiadors, o en
interacció amb el públic, com ara en el programa adés esmentat,
serien difícilment classificables; c) el discurs dels polítics es
contamina molt sovint dels tics que circulen en els discursos
mediàtics sobre política o societat); etc.
Però encara voldria anar més enllà, i ampliar l’abast del
concepte a moltes pràctiques discursives públiques que no parlen
explícitament de temes polítics, però que incorporen i modelen
una doxa que estarà a la base de tota l’argumentació dels polítics.
L’assumpte de l’eufemisme i de la correcció política, que ací
s’ha examinat, ho exemplifica a bastament. La descripció i
l’explicació dels termes d’aquesta controvèrsia són passos previs
a una anàlisi rigorosa del discurs polític, ja que constitueixen
l’entrellat d’una política del discurs, o dels discursos. Dit, si
voleu, d’una manera més radical: els usos eufemístics, la direcció
en què avancen i les polèmiques que susciten, són ja, tot plegat,
un capítol del discurs polític. Almenys en la mesura que se situen
en el centre neuràlgic de la dinàmica discursiva que promourà,
per dir-ho en termes de Norman Fairclough, el canvi social. La
raó principal d’aquesta opció metodològica és que la mecànica
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del canvi social, on s’involucren processos culturals i lingüístics
de tota mena, condiciona no sols el canvi polític en si, sinó també
les entranyes mateixes del discurs que s’ocupa dels temes
convencionalment considerats polítics.
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VI. DISCURSOS EFÍMERS INSTRUEIXEN SOBRE
COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
Xavier Laborda
Universitat de Barcelona

1. CIUTAT, POLÍTICA I COMUNICACIÓ
El propòsit del capítol és presentar diversos corpus textuals de
la comunicació pública de caràcter institucional a la ciutat de
Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Tracta de la premsa i les
publicacions municipals i, en especial, dels discursos efímers,
discursos de circumstàncies, que combinen l’oratòria política i
les estratègies publicitàries (Rom i Sabaté, 2007; Capriotti,
2005). Les campanyes publicitàries, les edicions municipals o les
publicacions de festes i commemoracions són àmbits
d’intervenció en la identitat col·lectiva Palencia-Lefler, 2008;
Benavides et alii, 2001).
L’estudi analitza corpus de la comunicació institucional amb
conceptes de les perspectives retòrica i pragmàtica. I aplica el
model textual que distingeix tres gèneres de literatura: efímera o
de paperera, de llibreria i grisa. La tesi que motiva la recerca és
la idoneïtat dels discursos efímers per copsar, amb perspectiva
històrica, fenòmens comunicatius d’identificació col·lectiva,
creació de comunitats i d’acció política (Laborda, 2001; Gil,
1991).
Aquí considerem la comunitat municipal com a unitat
representativa d’estudis en comunicació. Deia el poeta Alexander
Pope (1732) que “l’estudi apropiat de la humanitat és l’home”
(the proper study of mankind is man), en el sentit que una entitat
tan petita i aparentment insignificant como una persona pot ser la
clau per comprendre l’univers social. Traslladant aquest aforisme
al nostre camp, considerem que una via convenient d’estudi de la
política és la ciutat o la població. Els nostres corpus discursius
tenen aquest abast literalment polític, el de la polis o la ciutat. La
ciutat de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona) és
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la comunitat que portem a estudi, però també oferim materials
discursius de més poblacions de Catalunya i Espanya.
S’ha dit de la política que és l’art de vèncer l’adversari sense
anihilar-lo. Segons aquesta definició, la política esdevé una
institució que substitueix la violència física per la simbòlica, la
qual cosa permet perseguir la anihilació simbòlica de l’adversari,
és a dir, dissoldre la seva reputació i fins i tot la presència social.
Hi ha dues modalitats d’acció política, l’agonística o de
confrontació explícita i la cooperativa o d’identificació
comunitària. Distingim aquí entre comunicació política i
comunicació institucional. Totes dues són polítiques, és a dir,
d’àmbit públic i d’intervenció en la vida comunitària. Però,
mentre la comunicació política pot ser concebuda com a
partidista o disgregadora –com a les conteses electorals–, la
comunicació institucional té una finalitat agregadora o inclusiva
–per exemple, amb una publicació municipal o una al·locució
inaugural– perquè està adreçada a tota la comunitat1.
A l’obra teatral Els nois d’història (Alan Bennett, The History
Boys, 2004) un personatge diu d’un altre: “N’Irwin està ficat en
política”. I l’Irwin respon contrariat: “No estic en política; sóc al
Govern”. Aquest diàleg exemplifica amb ironia i precisió
l’oposició entre comunicació política i institucional. El que tenen
en comú les dues posicions és que la violència simbòlica pot ser
present a ambdues. Com a membre d’un partit, n’Irwin pot
blasmar i atacar els altres partits, però com a membre del govern
pot erosionar el carisma dels polítics a l’oposició amb
l’engrandiment de la imatge pròpia i del seu partit. L’objectiu és
aconseguir crèdit polític amb el reconeixement social de carisma
i competència. Per tal d’aconseguir aquest fi ha de fer visible,
significatiu i estimable el seu lideratge. I un recurs molt influent
per tal d’aconseguir-ho és la comunicació.
La comunicació institucional es caracteritza pels següents
trets:

1

Un compendi d’articles de l’autor sobre comunicación i política és a Lágrimas
de
cocodrilo.
Notas
sobre
discurso
político
(www.scribd.com/doc/8264704/2002-Lagrimas-de-cocodrilo). I documents
sobre Sant Cugat a www.sant-cugat.net/laborda/.
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a) Emissors: l’Administració de l’Estat i les entitats
públiques.
b) Destinataris: la comunitat o la societat com a unitat,
c) Finalitat: retre un servei als ciutadans, d’acord amb els
seus interessos i necessitats.
d) Manera: els mitjans i les formes han de ser proporcionals a
les necessitats i els recursos socials.
En conseqüència, la comunicació institucional no pot ser
partidista ni ha de discriminar col·lectius. Tampoc ha de
fomentar escenaris de confrontació, ans ha de fomentar la
cohesió social. Les campanyes de publicitat institucional han de
ser curoses en l’expressió, el format i els continguts. I han
d’ajustar-se al mandat d’austeritat.
La comunicació institucional es desenvolupa amb tècniques
de tres àmbits promocionals: l’edició de publicacions, la
publicitat i la gestió d’esdeveniments.
1) Edicions.- Les tècniques que promouen publicacions i
materials municipals són el butlletí informatiu, la memòria
anual i el balanç social, la publicació commemorativa, el
fulletó institucional, el material gràfic institucional
(fotografies, presentacions electròniques i audiovisuals,
documents a la xarxa), la maleta pedagògica, el kit de
benvinguda i el regal de protocol (Palencia-Lefler, 2008:
191).
2) Publicitat.- La publicitat institucional té l’objectiu de millorar
la concepció que té el públic de la institució i aconseguir més
credibilitat i confiança. Les campanyes donen a conèixer
aspectes de la relació entre l’organització i els seus públics,
modifiquen una actitud negativa derivada d’un conflicte o
mostren la humanització de la corporació i els seus serveis.
3) Gestió d’esdeveniments.- L’esdeveniment crea una
escenografia efímera que combina teatralitat, experiència
corporal i projecció afectiva. Per tal amplificar-ne els efectes,
la publicitat l’anuncia i les publicacions en mantenen el
record. L’objectiu de l’esdeveniment és fer visible els
organitzadors i transmetre els valors institucionals. Hi ha
esdeveniments lúdics –festa, concert o prova esportiva–,
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presentacions d’un servei o entitat, fires, salons i exposicions
(Fòrum Barcelona 1998). La gamma temporal és flexible, ja
que pot oscil·lar entre uns minuts i anys. I la seva gestió, tan
tècnica, segueix un pla estratègic que defineix els objectius,
l’audiència, el pressupost, el calendari, l’escenari i les
accions posteriors (Jiménez, 2005: 165).
Les tres tècniques, publicacions, publicitat i esdeveniments
desenvolupen estratègies de visualització. ¿La visualització de
quina realitat? De la marca de ciutat i del model de gestió que fa
el govern, per tal que conformin una identitat assumida per la
comunitat, una identitat hegemònica. Es publicita productes i
serveis, campanyes de conscienciació, canvi de comportament o
foment del sentit de pertinença.
La visualització de la marca pretén “fer visible per a un
receptor una identitat, uns valors i una personalitat” (Marca,
2005: 148). Un element destacat de la presència consistorial és el
logotip, la versió estable que identifica el municipi. Pot ser
l’escut de la ciutat o la imatge d’un edifici o paisatge
emblemàtic. En aquests casos el logotip és un “imagotip”, un
signe no verbal que té la funció de millorar les condicions
d’identificació en ampliar els mitjans on pot aparèixer. (Marca,
2005: 149).
L’estratègia de visualització del logotip i l’imagotip pot
basar-se en la imatge tancada o oberta. La imatge tancada
consisteix en una repetició mimètica. Per contra, la imatge oberta
permet variacions en els identificadors textuals i icònics, i en
l’aplicació gràfica a suports i formats. Les variacions tenen una
funció poètica en la crida d’atenció i la llibertat interpretativa del
missatge.
La imatge oberta produeix una dispersió coordinada
d’elements visuals, per tal que el receptor reconstrueixi
mentalment la imatge corporativa. Les tres modalitats de
dispersió són la declinació, la distribució i la interpretació. La
imatge oberta per declinació es nodreix de variacions de color,
tipografia o forma. I la imatge oberta per distribució consisteix a
agafar elements morfològics de la imatge i integrar-los en les
unitats bàsiques del programa visual. Finalment, la imatge oberta
per interpretació és la més artística i exigent, ja que resulta de
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variacions de la imatge que aporten peces decoratives i
arbitràries. Aquestes modalitats es basen en la tècnica de la fuga
o la variació, en una gamma que va de l’obvietat al joc
interpretatiu.
La identitat resulta del conjunt de variables de la personalitat
expressades en la conducta. La publicitat institucional projecta
imatges de la ciutat per tal d’associar una determinada identitat a
l’imaginari col·lectiu. Les imatges són trets que la ciutat
manifesta com a conducta, els rols del personatge que representa.
Quan la campanya corporativa es difon a l’exterior, es fa city
màrqueting. La campanya projecta una imatge de la ciutat a
l’exterior, en competència amb altres ciutats, per tal que els
espectadors
puguin
classificar-la
comunicativament
i
experiencial.
2. LITERATURA DE PAPERERA, DE LLIBRERIA I GRISA
Un gènere d’especial interès comunicatiu i històric és la
literatura de gran visibilitat: discursos efímers, literatura de
paperera. L’expressió de “gran visibilitat” refereix un factor
d’alta circulació o difusió dels discursos, mentre que l’expressió
“literatura de paperera” designa un conjunt de trets formals, com
ara la tipologia de l’argumentació, el paper de l’autor o una
vigència fugaç del missatge.
L’estudi dels discursos institucionals de la literatura de
paperera permet interpretar els ideolegmes o tòpics ideològics. I
promou tant la interpretació contemporània com la interpretació
històrica de discursos homogenis. Metodològicament cal destacar
la rendibilitat que té considerar discursos menors, tant pel que fa
a la breu extensió com a l’escassa vàlua que se’ls hi atorga. Són,
per exemple, els pasquins, els targetons d’invitació a actes o els
calendaris. Aquesta producció, tot i semblar modesta i efímera,
resulta significativa, voluminosa i molt eficaç per difondre
valors, creences i objectius socials de manera pública.
Podem distingir tres modalitats de producció escrita. Són la
literatura de paperera, literatura de llibreria i de literatura grisa,
designades així per la seva visibilitat o difusió, alta (+) la de
paperera, mitjana (±) la de llibreria i baixa (−) la grisa.
Considerem d’entrada uns exemples de cada modalitat.
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Pertanyen a la literatura de paperera el correu comercial i
institucional
–prospectes,
fulletons,
opuscles,
cartes
personalitzades– i les publicacions genèriques –anuncis, cartells i
salutacions de programes d’actes–, entre d’altres varietats. Es pot
considerar com a literatura de llibreria tant les publicacions
periòdiques –diaris, revistes, butlletins i sèries– com les
publicacions de referència –enciclopèdies, diccionaris, manuals,
monografies, guies, anuaris i directoris–. Finalment, són
produccions de literatura grisa les actes de congressos, tesis,
normes o protocols, patents, projectes d’investigació,
prepublicacions, informes i memòries administratives; la
visibilitat d’aquestes produccions és minsa.
A més de la visibilitat, es pot aplicar altres criteris distintius
de la susdita tipologia.
• 1.- conservació i la disponibilitat o possibilitat d’accés:
escassa o nul·la en la literatura de paperera i alta en la
literatura grisa, amb restriccions com informes reservats.
• 2.- identificació de la paternitat intel·lectual: informació de
l’autor i les fonts documentals a la literatura grisa, però
no a la de paperera.
• 3.- contingut discursiu: escassa replicabilitat o refutació
en l’argumentació apologètica, pròpia de la literatura de
paperera, i alta en la producció grisa.
• 4.- estil: formalitat expressiva en la literatura grisa i lliure
combinació gràfica en la de paperera.
• 5.- vigència interpretativa o cultural: ràpida caducitat de la
literatura de paperera i llarg cicle cultural i interpretatiu
de la literatura grisa.
La literatura de paperera destaca per una alta visibilitat, així
com per una baixa correspondència amb la resta dels criteris
distintius. Per la seva banda, la literatura de llibreria assoleix una
posició central, amb un grau intermedi en tots els registres. A
l’altre extrem apareix la literatura grisa, que es distingeix per
tenir un grau alt en totes les característiques, llevat de la
visibilitat. Representem aquests elements en un quadre
descriptiu, que considera la visibilitat, el canal –conservació i
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disponibilitat–, la paternitat, el contingut discursiu, l’estil, la
vigència del missatge i les varietats.
LITERATURA
de llibreria

de paperera

grisa

1 Visibilitat alta

Visibilitat mitjana

Visibilitat baixa

2 Canal: material gratuït,
conservació deficient

material venal,
conservació bona

restricció d’accés
conservació excel·lent

3 Paternitat: anonimat

identificació de l’autor

identificació de l’autor

4 Argumentació
apologètica, no
contrastabilitat

assagística,
possibilitat de rèplica,

Informació expositiva,
plena replicabilitat,

5 Estil: hiperestimulació text; registre estàndard
visual;
registre
publicitari
6 Vigència:
missatge mitjana vigència cultural
caduc

text, paratext; registre
formal

7 Tipus: prospecte, cartell diari, revista, assaig

acta, patent, tesi.

llarga
cultural.

vigència

Fig. 1. Quadre descriptiu dels gèneres

En síntesi, la literatura de paperera destaca per la intensa
estimulació visual, l’argumentació apologètica i poc contrastable,
l’ús del registre publicitari i la primacia dels elements emotius
sobre els informatius.
3. BUTLLETINS MUNICIPALS, ENTRE LA INFORMACIÓ I LA
PROPAGANDA

Passem a tractar de les realitzacions fetes a Sant Cugat en els
tres àmbits promocionals, els de la premsa, la publicitat i els
esdeveniments. I en primer lloc considerem la premsa municipal.
La faceta de l’Administració local com a periodista és rica en
aportacions a la comunicació, etapes i característiques distintives.
Els butlletins municipals són un mitjà de comunicació impresa al
qual els regidors i alcaldes donen molta importància i que tenen

168

Xavier Laborda

una influència remarcable en la comunitat. A Catalunya, els
butlletins municipals pioners van ser els de Sant Feliu de
Codines, el 1958, i Argentona i Sant Feliu de Llobregat, el 1960.
Les pàgines dels butlletins constitueixen un arxiu documental
que convida a estudiar formalment un període de canvis polítics,
d’incerteses comunicatives i d’aprenentatge per liderar les
institucions.

Fig. 2. Portades del primer número dels butlletins municipals de Sant
Cugat: Informativo Municipal (1976-1979), La Veu de Sant Cugat (19791987), 30 dies (1987-1992), Municipi (1993-1994), Sant Cugat Avui
(2000- …)

El consistori de Sant Cugat ha publicat butlletins municipals
des de 1976 de manera regular i continuada2. La iniciativa va
2

Podeu consultar el nostre document “Butlletins municipals de Sant Cugat,
1976-2009” (www.scribd.com/doc/16366432/Butlletins-Municipals-de-SantCugat-19762009), que reprodueix el contingut dels exemplars publicats fins al
1994 i parcialment els posteriors. Un altre document similar és “La Festa Major
al
Butlletí
de
Castelldefels
(1979-1996)”
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començar amb l’alcalde Francesc Llatjós, encara en el marc dels
ajuntaments franquistes. Es va revisar el model amb el primer
govern democràtic, dirigit per l’alcalde Àngel Casas. I la tradició
continua fins ara sota el mandat de l’alcalde Lluís Recoder, amb
un model renovador. Aquesta és la relació dels períodes de les
diferents capçaleres:
• 1976-1979: Informativo Municipal (abril de 1976 – març
de 1979; 19 números).
• 1979-1987: La Veu de Sant Cugat (octubre de 1979 –
juliol de 1987; 61 números).
• 1987-1992: 30 dies (novembre de 1987 – març de 1992;
23 números).
• 1993-1994: Municipi (juny de 1993 – maig de 1994; 9
números).
• 2000- ... : Sant Cugat Avui (juny de 2000, fins a
l’actualitat).
Aquestes publicacions tenen en comú la gratuïtat, la
periodicitat mensual o bimensual i la informació sobre l’activitat
consistorial. Tal com destaquen les editorials de tots els números
inicials, el butlletí esdevé un instrument cabdal d’informació. En
una ciutat mitjana com Sant Cugat la premsa institucional permet
divulgar l’agenda i defensar la posició del govern municipal. La
voluntat de comunicació directa és present al manifest inaugural
de les publicacions. L’alcalde Llatjós declarava al respecte al
Boletín Informativo Municipal (número 1, abril de 1976) aquest
objectiu periodístic:
Desde que tomé posesión de mi cargo ha sido uno de mis más
fervientes deseos ya que una población bien informada es hacerla
partícipe de los problemas, realidades o proyectos.

La lectura de tots els butlletins ens mostra que sí que van
tractar de realitats i projectes, però no pas de problemes.
L’excepció a aquesta pràctica complaent és el butlletí La Veu
(www.scribd.com/doc/13139600/Festa-Major-Castelldefels-Salutacions-ieditorials-al-Boletin-de-Castelldefels-19791996).
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(1979-1987). L’alcalde Àngel Casas feia autocrítica a les
editorials “Quan l’Administració no funciona” (juliol de 1980) i
“Quan l’Ajuntament no rutlla” (setembre de 1980). El mèrit
d’acarar i divulgar problemes, però, és contradictori amb la
funció benvolent i corporativa dels butlletins. ¿Com es pot
explicar la insòlita detenció i empresonament del cap de la
policia local i de tres agents més, acusats d’atemptar contra la
llibertat? La Veu ho va fer amb un escrit confús, “Quan detenen
un policia” (juliol de 1982), mentre els diaris generalistes
comentaven abastament la notícia.
L’aspiració de servir l’ideal periodístic es va dissoldre sense
soroll. I els butlletins municipals que el van succeir van adoptar
la funció de divulgar l’acció de govern. Van alleugerir els
continguts i van millorar molt la presentació gràfica. L’objectiu
d’una edició competent és promoure l’opinió informada i
favorable dels ciutadans sobre l’activitat municipal. Sant Cugat
Avui, el butlletí en actiu des de l’any 2000, exemplifica el model
de la comunicació corporativa, amb una composició excel·lent
que l’aparta del periodisme, assimila el registre publicitari i
s’identifica amb els patrons de la literatura efímera o de
paperera3.
Els episodis de la producció periodística de l’Ajuntament
estan en relació de competició i d’enteniment amb la premsa
privada i local. Els butlletins Informativo Municipal i La Veu
van coincidir en el temps amb la publicació mensual Vallépolis
(1974-1981), Vallépolis va adoptar un punt de vista crític amb
3

Recollim una ressenya i les portades del butlletí Sant Cugat Avui al document
“Un món feliç? Portades del butlletí municipal Sant Cugat avui”
(www.scribd.com/doc/9639518/2009-Un-mon-felic-Portades-del-butlletimunicipal-Sant-Cugat-avui). I un vídeo sobre el seu contingut és a “Sant Cugat
Avui,
elogi
del
paradís”
(www.youtube.com/watch?v=m2_D9jDxooU&feature=channel_page).
Les
imatges de les portades i el contingut del butlletí poden recordar
metafòricament la tesi de la novel·la d’Aldous Huxley, Brave New World, on es
fa una critica de l’enginyeria d’una societat perfecta. Les imatges i el disseny
interior de la publicació suggereixen un projecte de comunicació del paradís.
Un exemple del conjunt és el número 4, publicat a l’abril de 2001, que presenta
el futur de la ciutat; a la portada apareix un tren AVE o d’alta velocitat com un
anunci de realitat immediata, però al 2009 ni ha arribat ni hi ha cap indici per al
futur. Cap nota ha rectificat la informació.
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l’Ajuntament democràtic, per raons d’ideari i de competència
comercial. La Veu era gratuïta, tenia un format complet de diari,
recollia opinions ciutadanes i disposava de la font principal de
notícies locals, l’agenda municipal. El resultat d’aquesta
confrontació va ser la desaparició de Vallépolis el maig de 19814.
Fins al 1993 no hi va haver de nou premsa privada d’àmbit
local. Els butlletins van cobrir o saturar aquesta funció: La Veu
(1979-1987), amb mandats socialistes; 30 dies (1987-1992) i
Municipi (1993-4), amb mandats del convergent Joan Aymerich.
Finalment, el gener de 1993 l’empresari Josep Maria Cabrerizo
va fundar Els 4 Cantons –més tard, El diari de Sant Cugat–, el
primer setmanari local i en català. Els recels del govern i els
entrebancs de la nova publicació van ser constants, fins que poc
més d’un any després, al maig de 1994, la publicació va ser
adquirida per l’editor local de premsa gratuïta Ramon Grau. La
complicitat del setmanari amb l’alcaldia va quedar assegurada i
es va deixar de publicar immediatament el butlletí municipal.
L’arribada d’un nou alcalde, Lluís Recoder, al mandat de 1999
va suposar també l’aparició d’un nou butlletí, Sant Cugat Avui.
En aquest trajecte de més de trenta anys, l’activitat
informativa de l’Ajuntament ha comportat una abundosa
producció de butlletins. Ha fet arribar als ciutadans la paraula
dels alcaldes, reflectida en editorials personals, i la informació
sobre serveis i projectes. També ha estat un front de clarobscurs i
contradiccions per l’assumpció del paper periodístic i pels intents
de controlar els mitjans de comunicació5. I seria difícil destriar la
seva tasca informativa de la propagandística.

4

Una selecció de les portades i les entrevistes polítiques dels 81 números de la
publicació
apareix
al
nostre
document
Vallépolis,
1974-1981
(www.scribd.com/doc/13385005/Vallepolis-publicacio-de-Sant-Cugat-de-1974a-1981).
5
De la història de l’etapa fundacional de Els 4 Cantons-El diari de Sant Cugat
dóna unes informacions molt interessants el seu primer director; J. M.
Cabrerizo, a un opuscle dipositat a l’Arxiu Municipal de Sant Cugat. Parla, per
exemple, de les tibantors amb el gabinet de premsa de l’Ajuntament i la ràdio
municipal. Es pot consultar informació al respecte al document sobre premsa
privada Portades de El diari de Sant Cugat i Gran Sant Cugat, 2001-2002
(www.scribd.com/doc/13645340/Portades-de-setmanaris-de-Sant-Cugat20012002).
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4. EL LLIBRE DE SANT CUGAT I L’ACCIÓ DE GOVERN
A banda de la premsa, les edicions institucionals abasten
diversos catàlegs de llibres. Són obres sobre història, art, entitats,
tradicions, commemoracions, materials docents o balanços de
mandats. La seva producció acostuma a estar sotmesa a
condicionants dels mandats consistorials, que són quadriennals i
obren horitzons canviants. Els títols tenen una visibilitat menor
que els butlletins o els prospectes d’esdeveniments.
Amb tot, un tipus de llibre pot ser molt representatiu i alhora
un motiu d’estudi clarivident. Es tracta del llibre de la població.
Pot adoptar el format de guia, manual o llibre de fotografies. La
publicació d’El llibre de Sant Cugat (Ajuntament, 2002) va
suposar una fita editorial a la ciutat6. I encaixa amb el model de
llibre de fotografies de gran format i atractiu disseny. La qualitat
de les il·lustracions fa plaent fullejar un diorama compost per
cent vuitanta fotografies: panoràmiques aèries, detalls del
monestir, boscos, parcs i escenes de la festa major.

Fig. 3. Llibres de Sant Cugat d’Aymerich (1994) i Recoder (2002)

La idea d’incorporar al llibre frases elogioses dels veïns és un
recurs retòric amable, que permet expressar el pensament dels
6

Ressenya de X. Laborda, “Sant Cugat, vist a l’hora del cafè”, Gausac, 20 (VI2002) 67-69. Es pot consultar a “El llibre de Sant Cugat”
(www.scribd.com/doc/14592085/Llibre-de-Sant-Cugat) un document nostre
amb imatges i la ressenya.
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editors mitjançant veus espontànies. Les vuit frases seleccionades
són petits relats o eslògans publicitaris de la ciutat, reproduïts en
lletres capitals de gran format, amb la indicació del nom i l’edat
de l’autor. L’alcalde signa una presentació amb la qual explica la
seva visió de la ciutat, de la qual és una projecció el reportatge
fotogràfic. El monestir, el mil·lenari, els que hi eren aquí i els
que han arribat després, la tradició i la modernitat, l’activitat
cultural, l’abundor de nens, el color verd dels parcs i de la serra.
Aquests són el punts forts de la ciutat que destaca l’alcalde
Recoder. Són tòpics convincents, en part perquè són coneguts, no
debades segueixen un guió divulgat per l’alcalde Aymerich, el
seu predecessor. El fil conductor és l’acció de passejar, veure i
enamorar-se de la ciutat. “Aquest llibre —diu Recoder per
concloure— fa una llarga passejada per aquest espai privilegiat
que és Sant Cugat del Vallès, … una ciutat que es fa estimar.”

Fig. 4. Volums d’Acció de Govern Municipal de J. Aymenrich de 1991, 1995
i 1999

El fil conductor de la seva peça oratòria és l’acció de passejar,
veure i enamorar-se de la ciutat, en sintonia amb la campanya
institucional del moment “Estic enamorat i m’estima”7.
7
La campanya es va endegar el maig de 2002, sota l’eslògan “Estic enamorat i
m’estima”, amb el propòsit de promoure valors cívics de respecte i convivència.
El text principal deia així: “Persones enamorades. Cada vegada són més les
persones que demostren que estan enamorades de Sant Cugat. Persones que fan
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El perfil de l’obra El llibre de Sant Cugat resulta original si es
compara amb la guia de Sant Cugat del Vallès editada per
l’Ajuntament el 1994, durant el mandat de l’alcalde Joan
Aymerich. La seva funció pràctica –guia de carrers, serveis i
entitats– es complementa amb publicitat d’empreses, amb la qual
es paga i distribueix gratuïtament l’opuscle. Unes informacions
sobre els monuments i l’evolució demogràfica, juntament amb
l’escrit de salutació de l’alcalde Aymerich i unes fotografies de
nous equipaments, posen l’èmfasi en una idea similar a la del
llibre de Llatjós, la modernitat de la ciutat, implícitament
vinculada a les obres dels seus mandats. Guanyaria les eleccions
per a un tercer mandat uns mesos després, el maig de 1995.
Però la producció d’edicions institucionals per part de Joan
Aymerich és extensa i supera amb escreix qualsevol antecedent
local. Els seus llibres d’Acció de Govern Municipal són una
contribució voluminosa i interessant des del punt de vista de
comunicació política. Són tres volums, que corresponen al seus
mandats iniciats el 1987, 1991 i 1995. De bona factura, amb fulls
grans, paper de qualitat i una extensió de prop de tres-centes
pàgines, ofereixen l’espai per imprimir discursos, gràfics de
pressupostos, estadístiques d’obres, maquetes d’urbanitzacions i
fotografies d’actes.
És interessant destacar que aquestes obres constitueixen una
col·lecció que cobreix un període de dotze anys. Pel que fa al
contingut, són una exposició selectiva però detallada de tots els
aspectes de l’activitat del govern municipal. I, pel que fa als
destinataris, ho són tots els ciutadans atès que es fa una
distribució gratuïta dels volums a totes les llars i entitats de la
ciutat. La visibilitat dels llibres d’Acció de Govern és, per tant,
molt alta.
La qüestió que es planteja a continuació és sobre la llegibilitat
i l’interès que poden suscitar les informacions exposades. Amb
un disseny atractiu l’editor malda per superar unes dificultats
formals extraordinàries. No són de fàcil lectura les estadístiques,
les referències reglamentàries, les disposicions pressupostàries, la
transcripció de mocions redactades formalment, l’agenda de
dia a dia una ciutat millor. Persones que la ciutat estima. I a tu, Sant Cugat,
t’estima o no t’estima?” (Sant Cugat Avui, maig de 2002, 11, 6-9).
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protocol de l’alcalde durant quatre anys o l’organigrama dels
serveis municipals. És difícil donar un tractament divulgatiu i
publicitari a aquestes informacions, que corresponen a una
memòria i són pròpies de la literatura grisa. Hi ha una
contradicció entre els continguts documentals, que limiten les
funcions de la seva lectura i l’univers de lectors interessats, i
l’objectiu d’exhibir a tot arreu el balanç polític del govern. La
grandària dels volums permeten un disseny atractiu, amb fotos
espectaculars i l’ostentació de franges en blanc, però també
limita la manejabilitat i les situacions de consulta.
Sobre la producció i els seus costos resulta difícil esbrinar-ne
els detalls. El costum de no parlar de diners a algunes
administracions públiques resulta sorprenent, atès que es tracta
de cabals públics. Cal fer càlculs aproximats sobre el cost d’una
edició de l’Acció de Govern, els exemplars de la qual es
distribuïren a divuit mil llars l’any 1999. És versemblant suposar
que el cost podria superar els tres-cents mil euros. En protesta per
l’edició d’aquest volum de 1999, una associació de veïns va
aplegar un centenar d’exemplars i els va retornar al registre de
l’Ajuntament. Va manifestar que la publicació era “publicitat
partidista i no institucional, per la qual cosa s’agreuja el nostre
judici sobre el seu contingut fraudulent i dissolvent del sentit de
la democràcia i de l’acció consistorial”8.
El fet extraordinari d’aquestes publicacions és la confecció
d’una obra apologètica amb la rara combinació de materials de
memòria administrativa, eslògans i un balanç absolutament
positiu. Sota el principi d’una acció de govern reeixida i “un
model de ciutat fet realitat”, el volum que tanca la sèrie enumera
màximes com “una ciutat amb identitat pròpia”, “una ciutat
jardí”, “ecològica”, “cultural”, “puntera en educació”, “virtual”,
“una ciutat referent per al país” (p. 10-12).

8

La noticia de la protesta, publicada a Tot Sant Cugat (31-07-1999, p. 16) es
titulava “Veïns de la plaça del Coll retornen a l’Ajuntament el llibre Acció de
govern 1995-1999”.
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5. GAUDEAMUS!, L’ESDEVENIMENT
La col·lecció d’Acció de Govern Municipal es va tancar amb
el canvi d’alcalde i amb l’esgotament d’un model monumental en
recursos, heterogeni en continguts i ineficient en recepció
ciutadana. Van quedar fora de lloc unes edicions que creaven
polèmica en fer ostentació partidista amb diners públics en temps
d’eleccions. Al mandat següent, el nou equip de govern va fer un
tomb imaginatiu i ambiciós de promoció política. Va declarar un
any de festivitats, “l’Any del Mil·lenari”. L’estratègia va ser
construir al llarg de 340 dies un solemne, festiu i dilatat
esdeveniment, compost per centenars d’actes, visites de
celebritats, inauguracions i, també, algunes edicions. Es va editar
el llibre Gaudeamus! L’Any del Mil·lenari (2002), que presentava
el programa de commemoracions, i Gaudeamus! Recull de les
activitats (2003), el contingut i les funcions del qual és
equivalent a l’Acció de Govern, però sense contradiccions
formals ni l’ostentació d’un repartiment universal9.
Des de l’abril de 2002 al març de 2003, l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès va desenvolupar un extens programa d’actes per
commemorar la concessió de la Butlla de Silvestre II al Monestir
de Sant Cugat. La Butlla de 1002 no va ser un document
fundacional sinó de confirmació de les possessions monacals. Els
historiadors avalen l’autenticitat de la Butlla papal, tot i que li
atorguen un valor relatiu en la història del cenobi.
Val a dir que la distinció del document i les dates de
celebració són fruit de la discrecionalitat de l’alcaldia. L’elecció
d’aquesta data va ser propícia per organitzar celebracions durant
un llarg i intens període. Oportunament va ser el punt inicial d’un
any de celebracions, que va acabar just amb la convocatòria
d’eleccions municipals de maig de 2003.
L’agenda municipal és admirable per la seva puntual i
previsora organització. També ho és la combinació de recursos
de tota mena de publicacions per agençar un esdeveniment tan

9

El contingut dels dos llibres apareix al nostre document “L’Any del Mil·lenari
de Sant Cugat, 1002-2002” (www.scribd.com/doc/14642055/LAny-delMillenari-de-Sant-Cugat-10022002).
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dilatat i memorable. Entre ells hi ha documents de literatura
grisa, de llibreria i de paperera.
• Literatura grisa: la Butlla de Silvestre II, un rar document
històric.
• Literatura de llibreria: els dos llibres L’Any del Mil·lenari i
Recull d’activitats, el disc de la Cantata del Mil·lenari,
El llibre de Sant Cugat i les pàgines al·lusives del
butlletí Sant Cugat Avui.
• Literatura de paperera: prospectes d’actes i serveis,
anuncis del Llibre de Sant Cugat i difusió de la
campanya “Estic enamorat”.
La combinació d’aquests elements assegura la visibilitat i
promou l’augment de la reputació pública dels governants. La
sociologia etiqueta aquesta vella estratègia amb l’expressió “estat
de festa” (Gil Calvo, 1991). Les relacions públiques l’anomenen
PEGE, pla estratègic de gestió d’esdeveniments com a eina
publicitària de transmissió de valors (Jiménez, 2005: 165). El pla
estratègic de gestió d’esdeveniments es compon de set fases, que
a ben segur van ser contemplades en l’Any del Mil·lenari; 1definició dels objectius, 2- definició dels públics objectius, 3definició pressupostària global, 4- temporització, 5- definició
dels escenaris, 6- operativa global, 7- accions a posteriori.
L’Any del Mil·lenari va suposar una innovació en la
comunicació institucional a Sant Cugat. I va assolir bons resultats
d’acceptació social i de lideratge per l’alcalde Lluís Recoder. Des
del punt de vista formal, va tenir l’encert de superar les
contradiccions del llibre Acció de Govern. Va emprar l’estil
publicitari i es va decantar per l’emoció de la festa. És va fer
visible i es va viure l’acció consistorial mitjançant espectacle. I el
guió dels actes desestimava les informacions administratives, en
benefici dels eslògans d’identificació amb el patrimoni artístic,
natural i cultual de la ciutat. L’esdeveniment va representar un
elogi a la comunitat, però també i especialment als organitzadors.
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6. LA REGULACIÓ DE LA COMUNICACIÓ
El món públic ha de garantir la democràcia i ha de donar
tracte igualitari a tots els ciutadans. Aquest principi
constitucional ha tingut una aplicació imprecisa a la comunicació
institucional, fins que el 2005 diverses lleis han regulat les
activitats publicitàries de l’Administració de l’Estat. Són les
següents:
• “Ley 29/2005, de 29 de desembre de 2005, de Publicidad y
Comunicación Institucional”, que consta de quinze
articles.
<www.mpr.es/NR/rdonlyres/1460F1A3-509D-438EB7240264FB131253/0/LeydePublicidadyComunicacion.pdf>.
I, amb una perspectiva selectiva i més detallada:
• la “Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació
Audiovisual de Catalunya”, que regula la comunicació
audiovisual
dels
sectors
públic
i
privat.
<www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/opencms/expor
t/sites/caa/Galerias/archivos_legislacion/ley222005.pdf>.
La legislació específica sotmet la comunicació pública als
principis de “l’interès general, lleialtat institucional, veracitat,
transparència, eficàcia, responsabilitat, eficiència i austeritat en la
despesa” (article 3 de la llei 29/2005). Prescriu que la publicitat
institucional “només pot tenir com a objecte la informació sobre
els serveis públics”. I en conseqüència estableix que no s’ha de
“promoure ni desenvolupar campanyes que tinguin com a
finalitat destacar la gestió o els objectius assolits” pels poders
públics (article 4). La informació del preàmbul és molt clara
sobre els objectius de la llei, que són “garantir la utilitat pública,
la professionalització, la transparència i la lleialtat institucional”
de les campanyes institucionals de publicitat.
Amb anterioritat, l’any 2003 una altra iniciativa legal va
establir a Catalunya la regulació dels òrgans d’informació
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municipals. La “llei municipal i de règim local de Catalunya”10, a
l’article 170,2, deia:
El ple de l'
ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i
dels grups municipals en els òrgans d'
informació i difusió
municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio
municipals i les publicacions i els butlletins editats per
l'
ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d'
aprovar un
reglament que reguli les condicions d'
accés i d'
ús d'
aquests mitjans
pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la
corporació.

Malgrat aquestes disposicions legals, l’edició del butlletí
municipal Sant Cugat Avui no ha quedat regulat per cap
reglament consistorial. Tot i les peticions formals de grups
municipals, la majoria governamental ha impedit acomplir el
mandat legal.

Figura 5. Crèdits de l’equip editorial de 2005 al butlletí Sant Cugat
Avui

Un indici de l’anòmala situació és la pàgina de crèdits de
l’equip editorial de la publicació, als primers anys de la
publicació. En ella no figurava cap redactor, però apareixen els
noms dels fotògrafs, els maquetadors i els corrector. S’eludia així

10

És el decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprovà els text refós de
la “llei municipal i de règim municipal de Catalunya”, publicat el 29 de maig de
2003 <http://www.gencat.cat/diari/3887/03125008.htm>.
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la responsabilitat d’una línia editorial. Després va desaparèixer
per complet la informació sobre l’equip redactor11.
El tomb normatiu que determinen aquestes lleis és
considerable. Deixen fora de la legalitat publicacions com
l’Acció de Govern de l’alcalde Aymerich. I donarien fonament
jurídic a la protesta cívica de 1999. El Govern pot ser subjecte o
objecte d’informació i de valoració política, però amb
determinades limitacions. És per això que l’Administració ha de
separar la funció política de l’executiva. I és deslleial emprar la
posició governamental i els recursos públics per elogiar la gestió
pròpia en benefici polític i partidista. Campanyes d’aquesta mena
poden eludir l’obligació d’una informació veraç i neutral, que
estigui al servei de tots els ciutadans.
Les lleis de 2005 són una salvaguarda contra pràctiques
fraudulentes i malversadores. És difícil establir si suposen un
desviament de poder o si informen de “programes i actuacions
públiques de rellevància i interès social”, la qual cosa és legal i
profitosa. L’interès públic de l’assumpte, la responsabilitat en
l’argumentació i l’austeritat en la despesa són tres màximes
concises i clares de la regulació jurídica. Ara bé, a la pràctica
permeten fer interpretacions contradictòries, l’èxit de les quals
pot dependre més del poder que de la raó política12.
Les lleis de la comunicació són una eina per regular la força
política i la societat de mercat en el món de la publicitat
institucional. Són també un estímul de la creativitat
comunicativa. Entre els volums de l’Acció de Govern
d’Aymerich (1991, 1995 i 1999) i l’esdeveniment de l’Any del
Mil·lenari de Recoder (2003) hi ha un salt creatiu gran. Totes
11

Aquesta situació no és singular o extraordinària, ja que és observable
a diferents localitats. Vegeu, per exemple, el butlletí municipal de Rubí
(Barcelona), “La ciutat”. Al número 165, de maig de 2009, pàgina 12,
el Grup Municipal Alternativa Ciutadana de Rubí addueix aquesta
normativa per tal de criticar el partidisme del butlletí.
12

Un exemple actual és la polèmica sobre el pressupost de 2009 en publicitat a
l’Ajuntament de Barcelona, que arriba als 20,6 milions. L’oposició ha criticat la
magnitud de la despesa i la legalitat de la campanya institucional “Fent
Barcelona”, desplegada entre març i abril de 2009, que ha costat 1,4 milions
d’euros (El País, 26-03-09, 16-04-09 i 28-04-09). Fem un estudi d’eslògans
(Laborda 2003), entre 1987 i 2003, de l’acció de govern de la Generalitat de
Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.
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dues campanyes comparteixen l’objectiu de fer balanç de
mandat, però mentre una és explícita, enumerativa i
retrospectiva, l’altra és subtil, selectiva i projectiva.
Totes dues comporten una despesa considerable, però tan sols
l’edició d’Acció de Govern permet una estimació econòmica,
propera als tres-cents mil euros, mentre que l’esdeveniment
eludeix els càlculs perquè es compon de multitud d’actes,
publicacions i programes. La campanya central de Any del
mil·lenari suposa una despesa de 840.000 . Però s’acompanya
d’altres iniciatives, com la campanya de civisme “Estic
enamorat”, per 420.000 ; el disseny del nou escut de la ciutat,
per 18.000 ; l’edició del butlletí Sant Cugat Avui, per 28.320 a
l’any; i altres publicacions institucionals, que en un any arriben
als 312.000 . Les partides es ramifiquen i els costos resulten poc
visibles, de manera que eludir el mandat d’austeritat no destorba
la festa ni el carisma que atresoren els promotors.
Malgrat les afinitats de fons, la memòria d’Acció de Govern
provoca enuig i la denúncia d’una despesa injustificada, mentre
que l’Any del Mil·lenari desactiva les crítiques i dóna coherència,
visibilitat i acceptació a l’acció de govern. La raó és que una fa
servir la força política, els buits legals, l’argumentació laxa i
l’ostentació material, mentre que l’altra dissenya un gran
esdeveniment polític que sembla una festa. Una proposa la
lectura d’un text irregular i àrid, l’altra convida a la celebració.
Una emplaça als ciutadans a ser testimonis de l’obra dels polítics,
mentre que l’altra inclou els ciutadans com a personatges de les
activitats, inauguracions i festivals.
El contrast entre les dues maneres de promocionar l’acció de
govern posa de manifest les possibilitats de la comunicació
institucional. L’explotació de modalitats enginyoses, atractives,
flexibles i emotives és una demostració que el màrqueting polític
pot esquivar la normativa actual i aportar nous escenaris
comunicatius. La clau és el domini del llenguatge publicitari i de
les modalitats discursives, I en especial, la literatura de paperera,
la més enginyosa i atractiva, flexible i emotiva, intensa i fugaç,
visible i alhora metamorfosejable. La literatura de paperera és el
gènere dels petits essencials.
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7. PETITS ESSENCIALS I CALENDARIS
Els discursos efímers o la literatura de paperera són un àmbit
fonamental de la comunicació institucional. Són els petits
essencials. Aquesta font de producció publica té una vida fugaç
però intensa. La gran visibilitat dels missatges és inversament
proporcional a la perdurabilitat comunicativa. Prospectes,
opuscles, punts de llibre, pasquins, cartells, postals, calendaris,
programes, puzzles, objectes de paper, bagatel·les de regal... Les
modalitats són innumerables. La realització és atractiva. La
distribució pot ser universal o selectiva, imprevisible o
anunciada, però sempre ha de ser gratuïta i limitada en el temps i
l’espai. Amb aquests discursos efímers s’incrementa la presència
institucional, es diversifiquen els entorns i es multipliquen els
eslògans. Les seves manifestacions són motiu de persuasió. Però
més que un efecte són el senyal d’acceptació de la institució i la
gestió governamental.
De les modalitats esmentades volem fer una especial
referència als calendaris municipals i als programes de Festa
Major. Són dues produccions que abasten la dimensió temporal,
en les seves vessants anual, la dels calendaris, i excepcional i
simbòlica, la de la festa major.
Hem escrit a un altre lloc sobre els referents ideològics i
l’agenda política que propalen els calendaris editats per
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès entre 1990 i 1998
(Laborda, 1998: 11-20; 2001: 49-69). La sèrie s’inicia l’any
1990, dins la tercera legislatura municipal, governada a Sant
Cugat per Convergència i Unió i presidida per l’alcalde Joan
Aymerich. Els seus propòsits són dos, promoure el coneixement
d’aspectes de la realitat històrica i contemporània de la ciutat, i
ensems presentar la terminologia catalana relativa a aquests
aspectes, dins d’un programa nacional de normalització
lingüística. Els principals motius iconogràfics i textuals dels
calendaris són el monestir, l’entorn urbà i natural del municipi, i
els esdeveniments populars13.
13
El corpus de calendaris de Sant Cugat del Vallès examinat consta d’aquestes
edicions i títols. 1990: El Monestir. 1991: Arquitectura modernista. 1992:
Esports a Sant Cugat. 1993: L’entorn natural de Sant Cugat del Vallès. 1994:
Passejant per Sant Cugat. 1995: Festes de Sant Cugat. 1996: A l’interior del
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El corpus dels calendaris es mostra com un jaciment
congruent i abundós en significacions. Manifesta tres elements
preeminents: a) la presència d’un agent institucional, b)
l’aplicació d’una pedagogia d’identitats i c) la convergència de
funcions ideològiques i d’agenda consistorial. El calendari
presenta una ambició exhibicionista, que és ètica —en el sentit
etimològic de presentació d’un mateix— o d’imatge pública, ja
que aspira a publicitar primerament la identitat de l’emissor,
aquest agent institucional múltiple (Ajuntament, Generalitat de
Catalunya) i polimorf (Servei de català, Arxiu municipal,
Jardineria i paisatge, Termcat); presenta l’ambició d’esdevenir un
referent comú del món privat o social en què s’exhibeix com a
fidel garant del flux dels mesos. Cada calendari és l’adiament
diari, en la seqüència màxima de l’any, a què emplaça els
ciutadans que gaudeixen d’un instrument mural i decoratiu, a
despit de la sospita que sigui una consulta i una pràctica estètica
sociològicament desplaçades14. Una nota inequívoca de la
presència de l’agent és la presentació que fa l’alcalde Aymerich
dels dos primers calendaris.
En segon lloc, desprès del desig de l’Ajuntament de ser-hi
present arreu, la sèrie compta com una pedagogia d’assumptes i
de la seva versemblant presentació. La voluntat de confegir una
versió ferma i hàbil, una ortoversió, no pot ésser absent ni
tampoc secundària. Els continguts varien i, tanmateix, es
mantenen invariables en la seva funció inclusiva, la de promoure
una identitat o, més exactament, el reconeixement d’aquesta
identitat en les imatges del present i del passat, de la tradició i de
la modernitat.
Sobre aquesta funció identitària escriu l’alcalde a un llibre
escolar d’història local (Arechavala et alii 1996) el següent: “Des
de l’Ajuntament que presideixo s’han dedicat molts esforços els
darrers anys per tal de fer arribar a la nostra població un
Monestir. 1997: Joan Cabanas i Alibau. El primer fotògraf de Sant Cugat.
1998: Sant Cugat a vol d’ocell. Vistes aèries dels anys 50.
14
Si bé aquest model de calendari resulta desfasat, hi ha altres produccions
renovadores i reeixides, com el calendari de taula de 2009 editat per
l’Ajuntament de Barcelona. Vegeu la reproducció i els nostres comentaris a
http://www.scribd.com/doc/15513707/2009-Calendari-de-Barcelona-de-2009.
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coneixement més aprofundits de la seva realitat, de la seva
història i, en definitiva, de la seva identitat”.
El corpus de calendaris mostra com el consistori articula
objectius de política lingüística i de coneixement de la població.
O el que és el mateix, divulga unes formes verbals especialment
triades i un patrimoni de l’arxiu fotogràfic de la ciutat. Alhora,
promou uns sentiments de pertinença i identitat vinculats a la
llengua i, també, a l’entorn urbà i natural de la població. Si es
compara aquests continguts amb l’agenda política del govern
municipal, es comprova l’estricta correlació dels tòpics dels
calendaris i la resta de la producció editorial de l’Ajuntament
amb l’esmentada agenda.
8. FESTA I DISCURS
A banda dels calendaris, examinem un material aparentment
menor i insubstancial com els programes de festa. Ens interessa
la democràcia en festes, que estudiem a partir de les salutacions
publicades als programes de festa major durant els anys de
Democràcia. L’àmbit temporal és de 1976 a 1997, amb una
consulta contextual dels programes de 1928 a 200815.
Primerament hem recollit i confeccionat un corpus de
salutacions, I a continuació hem realitzat l’estudi lingüístic a
partir de la retòrica i el gènere epidíctic.
Els panegírics de festa són un elogi de la comunitat que
celebra la seva festivitat, amb l’expressió d’un sentiment
exultant. Distingim en les salutacions el camp, el tenor i
l’organització seqüencial del discurs. El camp és la situació
comunicativa de festa major en què es produeixen els discursos.
El tenor contempla el mòbil d’invitació a la festa i un determinat
to expressiu, formal i cohesionat, no exempt però de pinzellades
15

El corpus de salutacions de Sant Cugat, 1928-2008 està publicat a
www.scribd.com/doc/2432546/Festa-Major-Sant-Cugat-19282008. La consulta
dels fons d’hemeroteca locals sobre la festa a Sant Cugat del Vallès ha
comportat la confecció del “Recull de premsa i context històric de la festa”, que
cobreix els períodes de 1932 a 1978 (www.scribd.com/doc/2468561/FestaMajor-Sant-Cugat-recull-de-premsa-19321978-I) i de 1979 a 1997
(www.scribd.com/doc/2468579/Festa-Major-Sant-Cugat-recull-de-premsa197997-II).
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d’espontaneïtat i de sentiments. Les seqüències usuals de les
salutacions examinades són vuit, disposades generalment, en
aquest ordre: encapçalament (títol del discurs, sigui “Salutació”,
“Pòrtic”, etc.), designació del destinataris (per exemple,
“santcugatencs”), anunci de la proximitat de la festa, elogi de la
festa (la secció més important temàticament), agraïment als
organitzadors, invitació o apel·lació a participar de la festa,
declaració diferida o avançada de la festa (“divertiu-vos, que és
festa major”) i identificació de l’autor.
Amb aquests elements formals establim les modalitats del
gènere de la salutació, aquelles identificables amb el cànon, és a
dir, amb un perfil harmoniós tant per l’estil com pels comentaris
que contenen. El model estàndard representa el cànon més ferm i
reeixit, en relació a una idea tradicional; i el model
circumstancial aporta una lleugera variació dels comentaris, en
introduir enunciats aliens a l’objecte de la festa i referir-se a fets
del temps ordinari, siguin de caire polític, cultural o econòmic.
També hem apreciat un model discursiu transgressor o de
variació respecte del cànon, tant en l’aspecte formal com en el
dels tòpics. Dins del model transgressor, observem una
especialització de rols en els oradors o pregoners, i segons aquest
rol dels autors hem distingit la salutació assembleària i la
presidencial. L’assembleària (anònima, 1980) exposa la situació
d’una comunitat que delibera sobre el que cal fer en un moment
de crisi festiva. I la transgressió presidencial (Joan Aymerich,
1991) és la projecció discursiva d’un escenari personalista. en
què l’orador ostenta la representació plena de la festa i exhibeix
amb desimboltura les claus del carisma.
Pel que fa als períodes que delimiten els missatges de les
salutacions de festa, podem considerar-ne dos. Durant els
mandats d’alcaldia socialista –1979-1987– la festa està vinculada
a la idea de servei públic. Pels governs de Convergència i Unió
de Sant Cugat –de 1987 en endavant–, la festa és una política
d’identitat col·lectiva. Dos són els ingredients d’aquesta
promoció de la cohesió social, les tradicions i l’esperit
democràtic. Pel que fa a les tradicions, es manifesta la necessitat
de recuperar el folklore. I l’esperit democràtic és l’element
ideològic actual que, combinat amb el de la festa, ha de segregar
els valors del civisme i de la solidaritat. Segons el guió, la
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tradició aporta els trets locals que ens fan singulars i, per la seva
banda, allò democràtic ens imbueix de l’esperit polític que té
validesa universal.
La importància atorgada des de Sant Cugat a la identitat, tant
des de la vessant positiva i cohesionadora, com des de la negativa
pel gran creixement de població i el recel a esdevenir ciutatdormitori, és incomparable amb qualsevol altre repertori de festa
estudiat. No debades, un tòpic recurrent en la història de la
comunicació local és el terme “nouvingut”, un estereotip
condescendent i discriminatori emprat per designar forasters,
estrangers i altres membres de l’exogrup (Laborda, 2001: 27-47;
2005)16.
La importància de la literatura de paperera rau en la confecció
de corpus textuals. A l’entorn de la festa hem elaborat el corpora
“Celebratio et oratio. Festa i discurs” (Laborda, 2008). El
corpora Celebratio et oratio és un arxiu especialitzat en
comunicació institucional i discursos de celebració. És una
contribució d’investigadors i participants al curs de Pragmàtica, a
la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.
Constitueix un recurs històric del segle xx per a l'
estudi de la
comunicació, la històrica local i la ideologia. Consta d’un
repertori de seixanta-tres corpus de salutacions de festa major de
poblacions de Catalunya, El País Valencià i Illes Balears, entre
d’altres comunitats autònomes. A títol d’exemple, podem dir que
hi ha els corpus d’Alguaire (Lleida, 1989-1998), Barcelona
(festes de la Mercè, 1871-2007), Béjar (Salamanca, 1969-2007),
Manacor (Mallorca, 1977-1997), Olot (Girona, 1977-1999), Sax
(Alacant, 1890-2008), Terrassa (Barcelona, 1903-2001) i Vinaròs
(Castelló, 1950-1998), entre d’altres poblacions. Els corpus de
discursos ofereixen a l’investigador un punt de vista privilegiat, a
16

Sobre l’estereotip dels “nouvinguts” es pot consultar a la xarxa “Creació de
comunitats
i
alteritat”
(Jornades
de
l’OETI,
2006),
www.scribd.com/doc/2890113/2006-Creacion-de-comunidades-y-alteridadCongreso-OETI i “Exclusión social y visibilidad de recién llegados y
extranjeros”,
CLAC),
23
(XI-2005)
1-10.
www.ucm.es/info/circulo/no23/laborda.htm. L’estudi de documentació
periodística i literatura efímera sobre el tòpic de l’alteritat revela vuit categories
nominals de població, de les quals pertanyen al altres o exogrup els nouvinguts,
forasters, estrangers i immigrants.
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l'
entorn de l'
àmbit antropològic de la festa com a factor
d'
identificació col·lectiva17.
9. PUBLICITAT I IDENTITAT
La recopilació i l’estudi de corpus de discursos efímers del
món municipal té un abast ambivalent. És particular i també
general. És glocal, si amb el neologisme glocal designem una
paradoxa: l’articulació d’allò local i allò global, la conjunció de
la particularitat d’una població i la generalitat de moltes altres
comunitats.
La literatura de paperera, juntament amb els altres gèneres de
literatura grisa i de llibreria, constitueix un jaciment històric
fonamental. La seva consulta pot fer més comprensibles altres
discursos, assumptes i períodes de la comunicació pública.
Permet identificar etapes històriques, continguts ideològics,
tòpics rellevants, recursos expressius, tècniques i estratègies
publicitàries. Amb tot, la utilitat més significativa radica en la
interpretació de l’actualitat a partir de la documentació històrica
de texts, contexts i situacions comunicatives. Més concretament,
el que importa de tot plegat és el coneixement del present com a
estadi que forma part d’un procés.
La comunicació institucional es mou a l’entorn de la gran
empresa del city màrqueting. La ciutat s’aferma al seu si i es
projecta a l’exterior, en competència amb altres ciutats, com una
marca comercial. Proclama els seus valors, exhibeix uns símbols
distintius i promou el consens del model de ciutat entre els seus
ciutadans. El model de ciutat és capital polític perquè és propietat
intel·lectual dels partits. És la feina feta o el projecte promès per
partits polítics. El llenguatge publicitari és el més adient i la
literatura efímera resulta la més eficaç.
La literatura de paperera produeix múltiples artefactes
publicitaris. Hem comentat aquí els calendaris i els programes de
festa. Tenen ràpida circulació, intensa visibilitat i fàcil
17

Per la consulta a la xarxa del corpora s’ofereix els següents documents: 1/
Presentación
del
repertori
de
corpus
(www.scribd.com/doc/13200203/Presentacio-del-corpora-Celebratio-et-oratiode-salutacions-de-Festa-Major); carpeta amb els corpus i 2/ Carpeta de
documents (www.scribd.com/people/documents/406519/folder/11354).
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desaparició, per tal de deixar lloc a nous productes. Són recursos
de repetició d’eslògans, exhibició de símbols i identificació
territorial. I s’adapten als canvis del llenguatge publicitari. A
Sant Cugat s’aprecien aquests trets expressius de la comunicació
actual:
• Hiperestimulació visual.- La sobrecàrrega de missatges i
de discursos verbals a l’espai públic provoca una
resposta amb l’estimulació visual, que fascina amb
continguts atractius, variació i ritme intens. Les imatges
prescindeixen del text. I amb la tipografia es crea
composicions gràfiques.
• Imagotip.- El nou escut de la ciutat, dissenyat el 2001, és
l’imagotip o signe no verbal que té la funció de millorar
les condicions d’identificació en ampliar els mitjans on
apareix.
• Eclecticisme estètic.- Hi ha encreuament de tècniques i
estils que van de l’hiperrealisme fotogràfic a la
ingenuïtat del còmic, passant pel surrealisme d’imatges
oníriques o la simulació de l’amateurisme visual.
• Dispersió visual.- L’escut i altres elements icònics eviten
la repetició mimètica i adapten variacions en els
identificadors i en l’aplicació. La dispersió coordinada
d’elements visuals emplaça al destinatari a reconstruir
mentalment la imatge identitària.
• Imatge oberta per declinació.- Hi ha variacions de color,
tipografia i format.
• Imatge oberta per distribució.- Se segmenta els elements
morfològics de la imatge i se’ls integra en unitats
bàsiques del programa visual. La part representa la
totalitat.
• Relat obert.- Les històries de vida quotidiana són
fragments biogràfics que aporten verisme i busquen la
complicitat del públic.
• Individualisme.- Veus i imatges de gent anònima
reflecteixen un mosaic d’experiències individuals, sense
pretensions testimonials ni veritats absolutes.
• Hedonisme.- Els missatges, els paisatges i els retrats
esdevenen un plaer en sí mateixos, perquè la seva
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contemplació produeix la satisfacció de reconèixer-se en
la plenitud d’un món feliç.
• Argumentació acrítica.- Predominen els elements emotius
sobre els informatius. El text és apologètic, poc
contrastable i s’expressa en un registre publicitari.
L’enumeració recull els trets del llenguatge publicitari
postmodern. I aquests trets són presents a les publicacions de
llibreria i als discursos efímers actuals. La comparació de
repertoris dels anys vuitanta i noranta amb els del present revela
unes diferències formals notables. Per copsar el contrast dels
plantejaments és suficient posar sobre la taula els llibres d’Acció
de Govern (1991-1999) i El llibre de Sant Cugat (2002).
S’explica aquest tomb expressiu i estratègic amb l’evolució de
les tècniques publicitàries i la sagacitat d’emprar amb eficiència
molts recursos materials. Però més enllà de la percepció i dels
mecanismes de persuasió, la lectura dels discursos mostra uns
principis afins a aquestes obres. Són principis d’una ètica
utilitarista, que, per dir-ho en termes de la retòrica clàssica, està
orgullosa del llinatge, la bellesa, la força i la riquesa (Laborda,
2008: 13), mentre que els discursos del primer mandat de
l’Ajuntament democràtic apel·len a una ètica idealista i virtuosa.
Era una ètica que tenia com a referència la justícia, l’abnegació i
la valentia. Tots són valors recomanables i necessaris. Varia,
però, a cada etapa l’èmfasi, la motivació i l’encert amb què
s’excel·leix i es creen vincles socials.
La commemoració dels 25 anys d’Ajuntaments democràtics
va propiciar la intervenció davant el consistori de Sant Cugat del
seu primer alcalde, el socialista Àngel Casas. Al plenari de 19
d’abril de 2004 va intervenir espontàniament com a veí i va
explicar un parell d’anècdotes il·lustratives sobre la repressió
franquista i les finances de l’Ajuntament. El més colpidor de
l’exposició va ser, però, una confidència que va compartir amb
els assistents per tal de mitigar una vella aflicció. Vint-i-cinc
anys enrere va trobar-se a la taula el contracte de la seva filla
com a professora de música a un centre municipal. Feia quatre
mesos que ella hi treballava per mèrits propis. Per imperatiu
moral Casas va prendre la dolorosa decisió de no renovar-li el
contracte. I vint-i-cinc anys després, per intermediació dels
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regidors i dels assistents, va demanar perdó públicament a la
filla absent, que no havia entès mai la resolució d’un alcalde
sever. Doncs bé, l’alcalde Casas, que no demanava perdó per cap
error sinó per un designi ètic, encarna el model idealista i heroic.
Els termes “idealista” o “heroic” no expressen aquí un judici de
valor ni una comparació amb el model utilitarista, sinó una
referència històrica.
10. COL· LECCIONISME DE PAPER
L’arribada de la democràcia local el 19 d’abril de 1979 va
suposar el compromís d’informar els ciutadans mitjançant nous
butlletins municipals. Es va assegurar així un mitjà de
comunicació propi, obert, coratjós i deslligat de la dictadura. En
el camí, la premsa municipal ha arraconat el projecte de
periodisme. Ha desconnectat les veus crítiques. En recelar de la
premsa independent, ha mirat de domesticar els mitjans privats. I
s’ha acomodat en l’edició d’una premsa que és publicitat
corporativa.
Amb l’arribada de la democràcia es va deixar enrere un desert
editorial. Van aparèixer col·leccions d’obres locals promogudes
pel consistori que estimulaven el teixit cultural i associatiu de la
ciutat. Com a contrapunt, també es va publicar llibres per elogiar
sense rubor la gestió de govern, com l’edició d’Acció de Govern.
I l’any 2005 el poder legislatiu va prohibir aquesta mena de
publicacions deslleials i malversadores.
A banda de les publicacions regulars, una munió de papers de
menor consideració han cobert aquestes tres dècades de literatura
efímera o de paperera. Són salutacions de festa o presentacions
de calendaris, per exemple. Aquestes peces discursives tributen
en la literatura “insolent”, que no vol dir irrespectuosa ni
grollera, sinó que s’exposa a la intensa il·luminació del sol. És
una font discursiva cridanera, enlluernadora, S’exposa tant a les
radiacions del sol, és tan insolent, que les seves produccions es
deterioren ràpidament, es dissolen. Desapareixen de la vista i, el
que és preocupant, de la memòria.
La literatura efímera o de paperera és fonamental per copsar
tòpics, conflictes, transicions i models de comunicació
institucional. La seva interpretació depèn també d’una ponderada
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lectura dels escrits administratius –literatura grisa– i de les
edicions de premsa –literatura de llibreria–. Convida a revisar els
gèneres discursius i a considerar les situacions comunicatives.
Alerta contra la pèrdua de memòria i de perspectiva, perquè situa
l’acció pública en una dimensió històrica i la deslliura de les
limitacions
que
imposa
l’actualitat.
Amb
aquestes
característiques es comprèn cabalment la comunicació, en les tres
vessants fundacionals i hermenèutiques: mediació lingüística,
mediació històrica i interpretació. La comunicació és mediació
lingüística, perquè articula gèneres, contexts i situacions. És
també mediació històrica, perquè el gènere, el context i la
situació formen part d’un procés temporal, d’un procés de
tradició i creació. I és interpretació, és a dir, dinamisme,
participació i interacció dels destinataris i investigadors, amb les
preguntes dels quals esdevenen significatius els discursos
institucionals.
Per aquestes raons considerem d’interès les activitats de
documentació dels discursos efímers en repertoris o corpus del
món local. I convidem els investigadors a participar del
col·leccionisme de paper.
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Annex
REPERTORIS DE COMUNICACIÓ LOCAL I INSTITUCIONAL
Premsa institucional
• Butlletins municipals de Sant Cugat, 1976-2009;
contingut: descripció i vincles als continguts complets dels
butlletins. <www.scribd.com/doc/16366432/ButlletinsMunicipals-de-Sant-Cugat-19762009> [Accés a aquest i la
resta de documents del repertori, 30/06/09]
• Butlletins municipals de Sant Cugat, 1976-1994;
contingut: portades i algunes pàgines de les publicacions.
<www.scribd.com/doc/13305575/Butlletins-Municipals-deSant-Cugat-19761994.>
• Butlletí Informativo Municipal (1976-1979).
<www.slideshare.net/laborda/informativo-municipal-de-santcugat-del-valls-197679 >
• Butlletí La Veu de Sant Cugat (1979-1987).
<www.scribd.com/doc/16179694/La-Veu-de-Sant-Cugat19791987>
• Butlletí 30 dies (1987-1992).
<www.scribd.com/doc/16296200/30-dies>
• Butlletí Municipi (1993-1994).<
www.scribd.com/doc/16222718/Butlleti-Municipi-de-SantCugat-199394->
• “Un món feliç?”; contingut: ressenya i portades del butlletí
Sant Cugat Avui. <www.scribd.com/doc/9639518/2009-Unmon-felic-Portades-del-butlleti-municipal-Sant-Cugat-avui>
• Vídeo il·lustratiu, “Sant Cugat Avui, elogi del paradís”.
<www.youtube.com/watch?v=m2_D9jDxooU&feature=chan
nel_page>
• Vallépolis, 1974-1981; contingut: selecció de portades i
entrevistes polítiques d’una publicació comercial.
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<www.scribd.com/doc/13385005/Vallepolis-publicacio-deSant-Cugat-de-1974-a-1981>
• Portades de El diari de Sant Cugat i Gran Sant Cugat,
2001-2002; contingut: portades de dos setmanaris
comercials. <www.scribd.com/doc/13645340/Portades-desetmanaris-de-Sant-Cugat-20012002>
• Lloc web de l’autor sobre Sant Cugat del Vallès;
contingut: documents periodístics i d’assaig sobre la ciutat.
<www.sant-cugat.net/laborda/39STCUGT.htm>
Edició de publicacions
• “El llibre de Sant Cugat”; contingut: imatges de l’obra i
ressenya. <www.scribd.com/doc/14592085/Llibre-de-SantCugat>
• “L’Any del Mil·lenari de Sant Cugat, 1002-2002”;
contingut: reproducció dels dos volums publicats, el
programa
i
el
recull
d’activitats.
<www.scribd.com/doc/14642055/LAny-del-Millenari-deSant-Cugat-10022002>
• “25 anys d’Ajuntaments democràtics a Sant Cugat del
Vallès”, 1979-2004; contingut: commemoració del 25è
aniversari
de
la
democràcia
local.
<www.scribd.com/doc/13387717/25-anys-dAjuntamentsDemocratics-a-Sant-Cugat-19792004>
• Accions de Govern de 1987 a 1999, de l’alcalde J.
Aymerich, Sant Cugat del Vallès.
<www.scribd.com/doc/15714842/2009-Accions-de-Governde-Sant-Cugat-de-1987-a-1999.
Literatura efímera i Corpora Celebratio et Oratio. Festa i
discurs
• Presentación del repertori de corpus; contingut: descripció
del marc teòric i enumeració dels repertoris locals de
salutacions
de
festa
major.
<www.scribd.com/doc/13200203/Presentacio-del-corporaCelebratio-et-oratio-de-salutacions-de-Festa-Major)>
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• Carpeta dels corpus; contingut: relació i vincles dels
corpus de salutació i dels documents contextuals relacionats.
<www.scribd.com/people/documents/406519/folder/11354>
• Vídeo “Celebratio et oratio. Fiesta y discurso”; contingut:
imatges dels repertoris de salutacions.
<www.youtube.com/watch?v=NNIhLFUKdSM&feature=Pla
yList&p=FEB991BA2011A97D&index=0>
• Vídeo “Icones festives de Terrassa: 1903-2001”.;
contingut: imatges del corpus de Terrassa (Barcelona).
<www.youtube.com/watch?v=srynVNlL4uw&feature=PlayL
ist&p=FEB991BA2011A97D&index=1>
• Vídeo “Programes de Festa Major de Cardona: 19101997”.; contingut: imatges del corpus de Cardona
(Barcelona).
<www.youtube.com/watch?v=RjERWa9ilT8&feature=PlayL
ist&p=FEB991BA2011A97D&index=2>
• La Festa Major al Butlletí de Castelldefels (1979-1996);
contingut: portades i editorials de festa major.
<www.scribd.com/doc/13139600/Festa-Major-CastelldefelsSalutacions-i-editorials-al-Boletin-de-Castelldefels19791996>
• Calendari de l’Ajuntament de Barcelona de 2009.;
contingut: comentari i il·lustracions del calendari de
sobretaula.
<www.scribd.com/doc/15513707/2009Calendari-de-Barcelona-de-2009>.
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ESTUDIS LINGÜÍSTICS
Volum I (1995). Aspectes de la reflexió i de la praxi interlingüística.
Ed. de Carlos Hernández, Brigitte Lépinette i Manuel Pérez
Saldanya.
Volum II (1997). Sobre l’oral i l’escrit. Ed. d’Antonio Briz, Maria
Josep Cuenca i Enric Serra.
Volum III (1998). Pragmàtica intercultural. Ed. d’Antonia Sánchez,
Vicent Salvador i Josep-Ramon Gómez.
Volum IV (1999). El contacto lingüístico en el desarrollo de las
lenguas occidentales. Ed. de Milagros Aleza, Miguel Fuster y
Brigitte Lépinette.
Volum V (2000). Aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua. Ed.
de M.ª José Coperías, Jordi Redondo y Julia Sanmartín.
Volum VI (2001). La pragmática de los conectores y las partículas
modales. Ed. de Hang Ferrer y Salvador Pons.*
Volum VII (2002). Sexe i llenguatge: la construcció lingüística de les
identitats de gènere. Ed. de José Santaemilia, Beatriz Gallardo i
Julia Sanmartín.*
Volum VIII (2003). Historia de la traducción. Ed. de Brigitte Lépinette
y Antonio Melero.
Volum IX (2004). Lingüística diacrónica contrastiva. Ed. de Cesáreo
Calvo, Emili Casanova y Fco. Javier Satorre.
Volum X (2005). Les llengües d’especialitat: noves perspectives
d’investigació. Ed. de M.ª Amparo Olivares Pardo i Francisca Suau
Jiménez.
Volum XI (2006). Critical Discourse Analysis. Ed. de Júlia Todolí,
María Labarta i Rosanna Dolón.
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Volum XII (2007). Pragmática, discurso y sociedad. Ed. de Patricia
Bou Franch, A. Emma Sopeña Balordi i Antonio Briz.
Volum XIII (2008). Historiografía lingüística hispánica. Ed. de
Brigitte Lépinette, María José Martínez Alcalde i Emili Casanova.
Volum XIV (2009). Nuevas perspectivas en lingüística cognitiva / New
perspectives in Cognitive Linguistics. Ed. de M.ª Amparo Olivares i
Eusebio Llácer.
ESTUDIS LITERARIS
Volum I (1995). Homenatge a Amelia García-Valdecasas. Volums I i
II. Ed. de Ferran Carbó, Juan Vicente Martínez, Evelio Miñano i
Carmen Morenilla.
Volum II (1996). Funció didàctica i persuasió en la literatura. Ed. de
Ferran Carbó Aguilar, Evelio Miñano i Carmen Morenilla.
Volum III (1997). Dona i literatura. Ed. de Ferran Carbó, Sonia
Mattalía, Evelio Miñano i Carmen Morenilla.
Volum IV (1999). Les avantguardes i la renovació teatral. Ed. de Juan
Vte. Martínez Luciano, Carmen Morenilla, Ramon X. Rosselló i
Josep Lluís Sirera.
Volum V (2000). Homenatge a César Simón. Ed. d’Antònia Cabanilles,
José Vicente Bañuls i Arcadio López.
Volum VI (2001). Humor i literatura. Ed. de Carme Gregori, Dolores
Jiménez i Juan Vicente Martínez.
Volum VII (2002). Narrativa i història. Ed. d’Assumpció Bernal,
María José Coperías i Nuria Girona.
Volum VIII (2003). Traducción y práctica literaria en la Edad Media
Románica. Ed. de Rosanna Cantavella, Marta Haro y Elena Real.
Volum IX (2004). Tropos del cuerpo. Ed. de Nuria Girona y Manuel
Asensi Pérez.
Volum X (2005). La recepción de los clásicos. Ed. de Rafael Beltrán
Llavador, Purificación Ribes Traver y Jorge L. Sanchis Llopis.
Volum XI (2006). Poesia i silenci. Ed. d’Antònia Cabanilles, Ferran
Carbó i Evelio Miñano.
Volum XII (2007). Cruzando la frontera. Ed. d’Ana Calero Valera,
Domingo Pujante i Miguel Teruel Pozas.
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Volum XIII (2008). Traducció creativa. Ed. de Cecilia Lopez i Jesús
Tronch.
ESTUDIS DE COMUNICACIÓ
Volum I (2002). La cultura mediàtica. Modes de representació i
estratègies discursives. Ed. de Josep V. Gavaldà, Carmen Gregori i
Ramon X. Rosselló.
Volum II (2004). Periodisme de complexitat: ciència, tecnologia i
societat. Ed. de Carolina Moreno Castro, Josep Lluís Gómez
Mompart i Xavier Gómez Font.
Volum III (2008). El discurs del còmic. Ed. de Pelegrí Sancho
Cremades, Carmen Gregori Signes i Santiago Renard Álvarez.

COL·LECCIÓ ANEJOS DE QUADERNS DE FILOLOGIA
Anejo I. Carlos HERNÁNDEZ (1985). Oraciones reflejas y estructuras
actanciales en español.
Anejo II. Julio CALVO PÉREZ (1986). El adjetivo puro. Estructura
léxica y topología.
Anejo III. Milagros ALEZA IZQUIERDO (1987). SER con participio de
perfecto en construcciones activas no oblicuas (español medieval).
Anejo IV. Antonio BRIZ GÓMEZ (1989). Sustantivación y lexicalización
en español (La incidencia del artículo).*
Anejo V. Milagros ALEZA IZQUIERDO (Con la colaboración de Salvador
PONS BORDERÍA e Isabel GARCÍA IZQUIERDO) (1992).
Americanismos léxicos en la narrativa de José María Arguedas.*
Anejo VI. Rosario PEÑARANDA MEDINA (1994). La novela modernista
hispanoamericana: estrategias narrativas.*
Anejo VII. Carme MANUEL CUENCA (1994). Mito e innovación en la
narrativa estadounidense del Nuevo Sur (1879-1918).
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Anejo VIII. Paul SCOTT DERRICK (1994). Thinking for a change.
Gravity’s Rainbow and symptoms of the paradigm shift in
occidental culture.
Anejo IX. Mercedes ROMÁN FERNÁNDEZ (1994). El español
dominicano en el siglo XVIII. Análisis lingüístico de la ‘Historia de
la conquista de la isla española de Sto. Domingo’ de L. J.
Peguero.*
Anejo X. Juan Pedro SÁNCHEZ MÉNDEZ (1994). Aproximación al léxico
venezolano del siglo XVIII a través de la ‘Descripción exacta de la
provincia de Benezuela’, de J. L. Cisneros.*
Anejo XI. Francisco José LÓPEZ ALONSO (1995). César Vallejo, Las
Trazas del narrador.*
Anejo XII. Amparo RICÓS (1995). Uso, función y evolución de las
construcciones pasivas en español medieval.*
Anejo XIII. Joaquín GARCÍA-MEDALL (1995). Casi un siglo de
formación de palabras del español (1900-1994). Guía
bibliográfica.*
Anejo XIV. Marta HARO (1995). Los compendios de castigos del XIII:
estructuras narrativas y mecanismos adoctrinadores.
Anejo XV. Mercedes ROMÁN FERNÁNDEZ (1995). Aportaciones a los
estudios sobre el caló en España.*
Anejo XVI. Antonio BRIZ GÓMEZ, (coord.) (1995). La conversación
coloquial. Materiales para su estudio.
Anejo XVII. Nuria GIRONA FIBLA (1995). Escrituras de la historia. La
novela argentina de los años 80.
Anejo XVIII. Karen ANDRESEN et alii (eds.) (1995). Ilustración y
modernidad. La crítica de la modernidad en la Literatura alemana.
Anejo XIX. M.ª José MARTÍNEZ ALCALDE (1996). Morfología histórica
de los posesivos españoles.*
Anejo XX. Eusebio V. LLÁCER (1997). Introducción a los estudios
sobre traducción. Historia, teoría y análisis descriptivos.*
Anejo XXI. Antonio HIDALGO NAVARRO (1997). La entonación
coloquial. Función demarcativa y unidades de habla.*
Anejo XXII. Javier GARCÍA GIBERT (1997). La imaginación amorosa
en la poesía del Siglo de Oro.
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Anejo XXIII. Roger GONZÁLEZ MARTELL y Maribel CRUZ GONZÁLEZ
(1997). Adivinanzas en La Habana.
Anejo XXIV. Leonor RUIZ GURILLO (1997). Aspectos de fraseología
teórica española.*
Anejo XXV. Julia SANMARTÍN SÁEZ (1998). Lenguaje y cultura
marginal. El argot de la delincuencia.*
Anejo XXVI. Rosana DOLÓN (1998). La negociación como tipo
discursivo.
Anejo XXVII. Salvador PONS BORDERÍA (1998). Conexión y
conectores. Estudio de su relación en el registro informal de la
Lengua.
Anejo XXVIII. José Ramón GÓMEZ MOLINA (1998). Actitudes
lingüísticas en una comunidad bilingüe y multilectal. Área
metropolitana de Valencia.
Anejo XXIX. Juan GÓMEZ CAPUZ (1998). El préstamo lingüístico.
Conceptos, problemas y métodos.
Anejo XXX. Brigitte E. JIRKU, Cecilia LÓPEZ ROIG y Herta SCHULZE
SCHWARZ (eds.) (1998). El cuerpo en la lengua y literatura
alemanas: Ein Weites Feld.
Anejo XXXI. Rosa ÁLVAREZ SELLERS (ed.) (1999). Literatura
portuguesa y literatura española. Influencias y relaciones.
Anejo XXXII. Elena ORTELLS MONTÓN (1999). Ficción y no ficción:
La unidad literaria en la obra de Truman Capote.*
Anejo XXXIII. Berta RAPOSO HERNÁNDEZ (ed.) (1999). Textos
alemanes primitivos. La edad media alemana temprana en sus
testimonios literarios.
Anejo XXXIV. Mercedes QUILIS MERÍN (1999). Orígenes históricos de
la Lengua Española.
Anejo XXXV. Javier SATORRE GRAU (1999). Los posesivos en español.
Anejo XXXVI. Adela GARCÍA VALLE (1999). El notariado hispánico
medieval: Consideraciones histórico-diplomáticas y filológicas.
Anejo XXXVII. Francisca SUAU JIMÉNEZ (2000). La inferencia léxica
como estrategia cognitiva. Aplicación al discurso escrito en lengua
inglesa.
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Anejo XXXVIII. Fernando MARTÍN POLO (coord.) y Eduardo TELLO
TORRES (eds.) (2000). Historia civil, eclesiástica de Titaguas de D.
Simón Rojas Clemente y Rubio.
Anejo XXXIX. Paloma ARROYO VEGA (2001). Expresión y contenido
de las oposiciones diatéticas en el castellano del siglo XV de la
Corona de Aragón.
Anejo XL. Luis VERES CORTÉS (2001). La narrativa del indio en la
revista Amauta.
Anejo XLI. Marcial TERRÁDEZ GURREA (2001). Frecuencias léxicas
del español coloquial: Análisis cuantitativo y cualitativo.
Anejo XLII. Carmen MORENILLA TALENS y M.ª Julia JIMÉNEZ FIOL
(eds.) (2001). Desde las tierras de José Martí. Estudios lingüísticos
y literarios.
Anejo XLIII. Ricardo HERNÁNDEZ PÉREZ (2001). Poesía latina
sepulcral de la Hispania romana: Estudio de los tópicos y sus
formulaciones.
Anejo XLIV. Cristina MATUTE y Azucena PALACIOS (2001). El
indigenismo americano II.*
Anejo XLV. Vicente REVERT SANZ (2001). Entonación y variación
geográfica en el español de América.
Anejo XLVI. José Ramón GÓMEZ MOLINA (coord.) (2001). El español
hablado de Valencia. Materiales para su estudio (preseea). 1 Nivel
sociocultural alto.
Anejo XLVII. José María GARCÍA MARTÍN (2001). La formación de los
tiempos compuestos del verbo en español medieval y clásico.*
Anejo XLVIII. Azucena PALACIOS y Ana Isabel GARCÍA (2001). El
Indigenismo americano III.*
Anejo XLIX. Dolores JIMÉNEZ y Evelio MIÑANO (2002). Homenaje a
Josefa María Castellví.
Anejo 50. Rafael BELTRÁN, Marta HARO, Josep Lluís SIRERA y Antoni
TORDERA (2002). Homenaje a Luis Quirante, 2 vol.
Anejo 51. Rosario NAVARRO GALA (2003). Lengua y cultura en la
“Nueua corónica y buen gobierno”. Aproximación al español de los
indígenas en el Perú de los siglos XVI-XVII.
Anejo 52. Jesús PERIS LLORCA (2003). Gauchos en el mundo del 80.
Leyendo a Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambaceres.
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Anejo 53. Beatriz FERRÚS ANTÓN (2004). Discursos cautivos:
convento, vida, escritura.
Anejo 54. Marta INIGO ROS (2004). Cultural terms in King Alfred’s
Translation of the Consolatio Philosophiae.
Anejo 55. Guillermo LÓPEZ GARCÍA (2004). Comunicación electoral y
formación de la opinión pública: las elecciones generales de 2000
en la prensa española.
Anejo 56. José Ramón GÓMEZ MOLINA y M.ª Begoña GÓMEZ DEVÍS
(2004). La disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios
valencianos. Estudio de estratificación sociolingüística.
Anejo 57. Antonio TORRES TORRES (2004). Procesos de
americanización del léxico hispánico.
Anejo 58. José Ramón GÓMEZ MOLINA (coord.) (2005). El español
hablado de Valencia. Materiales para su estudio (PRESEEA). II
Nivel sociocultural medio.
Anejo 59. Maria Josep MARÍN JORDÀ (2005). Marcadors discursius
procedents de verbs de percepció. Argumentació implícita en el
debat electoral.
Anejo 60. Dolors PALAU SAMPIO (2005). Els estils periodístics.
Maneres diverses de veure i construir la realitat.
Anejo 61. José Ramón GÓMEZ MOLINA (coord.) (2007). El español
hablado de Valencia. Materiales para su estudio (PRESEEA). III
Nivel sociocultural bajo.
Anejo 62. Hang FERRER MORA, Herbert Josef HOLZINGER y Berta
RAPOSO FERNÁNDEZ (eds.) (2007). Homenaje a Herta Schulze
Schwarz.
Anejo 63. Juan Carlos TORDERA YLLESCAS (2008). Introducción a la
Gramática Léxico-Funcional.
Anejo 64. Jaume PERIS BLANES (2008). Historia del testimonio chileno.
De las estrategias de denuncia a las políticas memoria.
Anejo 65. Claude BENOIT, Dolores BERMÚDEZ, Juli LEAL y Elena REAL
(eds.) (2009). Homenaje a Dolores Jiménez Plaza. Escrituras del
amor y del erotismo.
Anejo 66. Virginia GONZÁLEZ GARCÍA (2009). Mayans y la
lexicografía del XVIII: Un modelo de diccionario universal
aplicado a la jurisprudencia.
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Anejo 67. Adrián CABEDO NEBOT (2009). La segmentación prosódica
en español coloquial.
Anejo 68. Eduardo ESPAÑA PALOP (2010). Construcciones con
cuantificador en el ámbito hispánico: norma y uso.
Anejo 69. Ferran GRAU CODINA, Jose María MAESTRE MAESTRE y
Jordi PÉREZ DURÁ (2009). Litterae Humaniore.Del Renacimiento a
la Ilustración. Homenaje al profesor José María Estellés.
Anejo 70. María ESTORNELL PONS (2009). Neologismos en prensa.
Criterios para reconocer y caracterizar las unidades neológicas.
Anejo 71. Brigitte LÉPINETTE y Brisa GÓMEZ-ÁNGEL (2010). Études de
Linguistique Française.
Anejo 72. Maria Josep MARÍN, Llum BRACHO, Josep À. MAS i Anna I.
MONTESINOS (2010). Discurs polític i identitats (trans)nacionals.
* Els números amb asterisc estan exhaurits.
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