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1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu principal d’aquesta recerca és analitzar els
esdeveniments referents a Catalunya recollits per la
premsa internacional durant l’any 2020, la manera en
què aquests assumptes s’han tractat, així com la imatge
de Catalunya que se’n deriva. Per dur a terme aquest
objectiu, hem analitzat totes les peces periodístiques
en les quals es menciona Catalunya en deu diaris
internacionals sota una doble mirada analítica. En
primer lloc, descrivim la cobertura periodística
d’aquests diaris, és a dir, identifiquem els temes més
rellevants en relació a Catalunya, com es distribueix
la seva cobertura al llarg de l’any, en quines seccions
han aparegut, qui ha signat les peces periodístiques
relatives a Catalunya, quin gènere s’empra, així com les
principals fonts a les quals es recorre per parlar sobre
Catalunya i els principals actors que protagonitzen
aquestes temàtiques. En segon lloc, aprofundim en la
manera en que els diaris analitzats han tractat els temes
referents a Catalunya i la imatge que se’n desprèn. Per
fer-ho treballem les metàfores, considerades com una
eina lingüística capaç d’activar en la ment dels lectors
i lectores una determinada visió de Catalunya i dels
assumptes que els afecten, en tant que proporcionen
un mapa dels elements que es destaquen en una notícia
(Gamson i Modigliani, 1989). Hem completat aquestes
dues anàlisis amb els punts de vista manifestats pels
corresponsals dels mitjans estudiats a través de Twitter
o mitjançant una entrevista semiestructurada a aquells
corresponsals que hi van voler donar resposta.
Els diaris que hem analitzat són Le Monde i Le Figaro
de França; The Guardian i The Daily Telegraph, de
Regne Unit; La Repubblica i Corriere della Sera, d’Itàlia;
The New York Times i The Washington Post, dels Estats
Units; i Frankfurter Allgemeine i Süddesustche Zeitung,
d’Alemanya. La representació mediàtica de Catalunya
en la premsa internacional és rellevant perquè
els periodistes que treballen en aquests mitjans
emmarquen els assumptes exteriors per tal de fer-los
més comprensibles, més familiars i més compatibles
amb la seva audiència nacional (Gurevitch et al. 2009:
206; Tanikawa 2017).
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Tot i que mundialment 2020 ha estat marcat a nivell
informatiu (i vital) per la pandèmia de la Covid-19 i
les seves conseqüències sanitàries, socials, polítiques
i econòmiques, altres assumptes també han atret el
focus informatiu. En concret, en el cas de Catalunya
hem detectat com a mínim cinc qüestions que han
tingut certa rellevància periodística: la investidura
de Pedro Sánchez com a líder d’un govern de coalició
gràcies al recolzament de diversos partits, entre els
quals es trobava Esquerra Republicana de Catalunya;
el pas per Catalunya del temporal Glòria i les seves
conseqüències; l’explosió que es va produir en una
empresa del complex petroquímic de Tarragona
(IQOXE); la situació política catalana on encara són
presents les conseqüències del procés independentista
i, finalment, la situació econòmica, organitzativa i
esportiva del Futbol Club Barcelona i la intenció de
Leo Messi d’abandonar el club. La distribució temporal
d’aquests afers al llarg del 2020 ha marcat el ritme
informatiu i, com es veurà, explica els moments de més
intensitat en la presència de Catalunya a la premsa
internacional.
Alguns d’aquests esdeveniments es van produir en una
data concreta i, a causa d’això, van captar l’atenció dels
mitjans internacionals durant un període limitat. És el
cas de la investidura de Pedro Sánchez com a president
d’un govern de coalició el 7 de gener, que va ser possible
per l’abstenció, entre d’altres, d’Esquerra Republicana
de Catalunya (que també va recolzar els pressupostos
generals del Govern espanyol, el 3 de desembre); el pas
del temporal Glòria que va impactar la costa catalana
entre el 20 i el 23 de gener i que va provocar diverses
víctimes i importants destrosses materials o l’explosió
a la planta d’IQOXE, el 14 de gener, en el complex
petroquímic de Tarragona, amb diverses morts i que
va posar a prova el pla d’actuació davant d’accidents
químics en aquesta zona de Catalunya.
Altres esdeveniments, en canvi, s’han desenvolupat
durant el 2020 i han tingut presència a la premsa
internacional al llarg de tot l’any, encara que hi ha
hagut moments de més atenció informativa. És el
1. INTRODUCCIÓ
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cas de la pandèmia de la Covid-19 que, com es veurà
en aquest informe, ha estat el tema més tractat en
la mostra analitzada. L’OMS va declarar la Covid-19
pandèmia mundial l’11 de març i el Govern espanyol
va decretar l’estat d’alarma el dia 14 del mateix
mes en un context de creixement exponencial de
persones infectades i de morts per la malaltia. En
aquest moment inicial, i fins al 28 de març, el Govern
de Catalunya va tenir cert protagonisme en la premsa
internacional pel seu desacord amb les mesures que
estava prenent el Govern espanyol. El 28 de març,
amb la declaració del confinament total per part de
Pedro Sánchez, aquestes desavinences es van reduir
notablement. Un segon moment d’atenció informativa
sobre Catalunya a causa de la pandèmia es va produir
en els mesos de juliol i agost a causa dels brots que es
van originar al Segrià (en part provocats per la gestió
de la presència de centenars de temporers, que també
va tenir reflex a la premsa internacional), la Noguera
i l’àrea metropolitana de Barcelona que van causar
el tancament d’aquestes zones i, indirectament, van
motivar que diversos països europeus recomanessin
als seus ciutadans no viatjar a Catalunya (França i
Alemanya) o imposessin quarantenes als qui tornaven
(Regne Unit). Els diaris internacionals van recollir
l’impacte d’aquesta situació sobre el turisme i altres
sectors com l’oci nocturn i la restauració. A partir de
l’estiu, l’evolució de la pandèmia a Catalunya va tenir
menys impacte a la premsa internacional, tot i l’arribada
de la segona onada i de noves restriccions.
La situació política de Catalunya i les conseqüències
del procés va ser una temàtica que es va anar
desenvolupant al llarg del 2020, però amb molt menys
impacte en la premsa internacional. Durant aquest any
diversos assumptes de la política catalana van formar
part de l’agenda informativa: les entrades i sortides de
la presó dels 12 polítics independentistes condemnats
pel Tribunal Suprem pels esdeveniments de 2017, en
virtut de l’aplicació de l’article 100.2 i dels tercers graus
concedits per Presons i denegats un cop darrere l’altre
pels tribunals; la presa de possessió com eurodiputats
de Comín i Puigdemont, però no de Junqueras i la seva
immunitat; el judici i posterior absolució del Major dels
mossos Josep Lluís Trapero i l’ex-cúpula de la policia
catalana per la seva actuació l’1-O; els desacords
entre JxCat i ERC pel diàleg amb el Govern espanyol
o la inhabilitació judicial del president Quim Torra
per desobediència. Tot i això, pocs d’ells van arribar a
l’agenda internacional. Com veurem, la inhabilitació de
Quim Torra el 28 de setembre o les desavinences entre
els partits independentistes sobre la taula de diàleg
van ser pràcticament els únics assumptes que van tenir
una certa repercussió.
Finalment, l’any 2020 va ser un any convuls pel
Barça tant a nivell organitzatiu com esportiu. El 27
d’octubre va dimitir l’aleshores president, Josep Maria

Bartomeu, per no haver d’enfrontar-se a una moció
de censura. A aquesta situació s’hi arriba després de
diversos esdeveniments: que la directiva del club es
veiés implicada en un escàndol sobre el pagament a
una empresa, per minar la reputació a les xarxes de
jugadors i membres del club oposats a Bartomeu i
la dimissió de sis membres de la directiva el 9 d’abril.
La situació esclata informativament el mes d’agost
a partir de la derrota per 2-8 a quarts de finals de la
Champions contra el Bayern de Munich el 14 d’agost,
el cessament de l’entrenador i l’arribada de Ronald
Koeman com a nou encarregat del vestuari blaugrana
el 19 d’agost o l’intent de Leo Messi d’abandonar el club
el 26 d’agost, encara que el 4 de setembre comuniqués,
finalment, que s’hi quedava. Com veurem en l’estudi
que es presenta, aquesta situació va ser, després de
la pandèmica, la temàtica referida a Catalunya més
present en els mitjans internacionals analitzats.
Aquest informe està estructurat en set capítols i uns
annexos. A més a més d’aquesta introducció (Capítol 1),
trobareu un Capítol 2 on es donen algunes pinzellades
teòriques i metodològiques imprescindibles per poder
interpretar els resultats i per conèixer la manera en que
s’ha dut a terme el treball. En el Capítol 3 exposem els
resultats extrets de les anàlisis realitzades: en un primer
apartat, recollim els resultats sobre la manera en què
cadascun dels diaris analitzats ha cobert les qüestions
referides a Catalunya. Aquest apartat finalitza amb
uns resultats generals on comparem les diferències
i similituds en la cobertura dels diferents diaris. En la
segona part d’aquest capítol, recollim les principals
metàfores emprades pels diaris per emmarcar la
seva visió sobre Catalunya en un sentit ampli, ja que
abasta també aspectes com els i les representants
polítiques catalanes i el poble de Catalunya. Aquest
apartat finalitza amb la comparació entre les visions
que presenta cada diari a través d’uns determinats
marcs metafòrics. En el Capítol 4 presentem els
resultats obtinguts de l’entrevista realitzada a la
corresponsal del diari estatunidenc The Washington
Post, Pamela Rolfe, i l’anàlisi de les intervencions de
diversos corresponsals a través de Twitter en relació
l’interès dels temes referents a Catalunya en el context
internacional. Aquest capítol ens permet aprofundir en
com les rutines periodístiques d’aquests corresponsals
intervenen en la cobertura i la visió que transmeten
sobre Catalunya. En el capítol de conclusions (Capítol
5) s’exposen les idees clau de les anàlisis dutes a terme
amb les quals pretenem respondre a la pregunta:
quina és la imatge de Catalunya transmesa pels diaris
internacionals el 2020? Després del capítol on es
recullen les referències bibliogràfiques del treball
(Capítol 6) hem inclòs el Capítol 7 que presenta la
comparació de la cobertura de l’any 2020 amb la
de l’any 2019. Les dades de l’any 2019 necessàries
per dur a terme aquesta comparació s’han extret de
l’informe realitzat per investigadors i investigadores
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de la Universitat Pompeu Fabra1. Finalment, trobareu
els Annexos finals amb el manual de codificació i un
exemple de graella d’anàlisi per a aquelles persones
que vulguin conèixer i aprofundir en les diferents
categories analitzades i com les hem interpretat des
del punt de vista analític.
Aquesta investigació ha estat realitzada per un equip
de treball conformat per investigadores i investigadors
del Grup de Recerca en Comunicació Asterisc de la
Universitat Rovira i Virgili (URV) i d’investigadores del
Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys d’aquesta
mateixa universitat. Les tasques d’anàlisi van ser dutes
a terme entre els mesos de febrer i abril de 2021. La
recerca ha estat encarregada pel DIPLOCAT.

1

5

Perales-Garcia, Cristina; Pont-Sorribes, Carles (2020): Estudi de la presència i la representació de Catalunya a la premsa
internacional (2019) . https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/Informes/InformeCatmonFinal-web.pdf
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2. MARC TEÒRIC I
METODOLÒGIC
2.1. Breus apunts teòrics
La premsa és un actor clau en la construcció de l’opinió
en l’esfera pública, ja que hi juga un rol important,
tant en determinar quins són els principals assumptes
públics com per incidir en la seva comprensió per part
de la ciutadania. Així, la influència dels mitjans sobre
l’opinió pública es concreta en una doble vessant.
En primer lloc, segons la teoria de l’agenda setting, la
premsa influeix perquè marca quins són els temes de
debat públic i quina és la seva rellevància en l’esfera
pública. En segon lloc, segons la teoria del framing, els
mitjans orienten com interpreta aquests temes l’opinió
pública, ja que els emmarca d’una determinada manera
(de Vreese, 2005).
En aquest sentit, la teoria de l’agenda setting fa
referència a com els mitjans de comunicació posen
el focus en determinats temes donant-los salience
o rellevància, fet que provoca una transferència
de la importància d’aquests temes des de l’agenda
mediàtica a l’agenda pública (McCombs, 2006). La
manera de marcar el grau d’importància que els
mitjans de comunicació assignen a un tema depèn de
“les pistes de rellevància” (McCombs, 2006: 25), és
a dir, el posicionament del tema en el mitjà, quantitat
de temps que se’l dedica, la redundància en el mitjà
al llarg del temps, el tipus de tractament, etcètera. A
aquestes pistes s’hi afegeixen altres factors que també
contribueixen a que es produeixi aquesta transferència
d’importància entre els temes que els mitjans marquen
com a rellevants i aquells que la ciutadania percep
com a tals. Un d’aquests factors és el que s’anomena
“necessitat d’orientació” (McCombs, 2006: 116) i
que provoca que la ciutadania doni importància a
2. MARC TEÒRIC I METODOLÒGIC

un tema en funció de com de necessari consideri
informar-se’n. O, dit d’una altra manera, en funció de
com de desorientats o confosos se sentin sobre una
realitat que els afecta, els ciutadans i les ciutadanes
tendiran a buscar en els mitjans informacions que
apaivaguin la seva desorientació i, per tant, estaran
més predisposats a considerar importants o rellevants
els temes proposats.
La teoria de l’agenda setting ha anat evolucionant i
afegint matisos, de manera que es considera que la
transferència de rellevància no sempre es dona de
forma exclusiva des dels mitjans cap a la ciutadania, sinó
que també es pot produir una relació multidireccional
d’influència on entren en competició altres actors, com
els polítics o els institucionals, que volen marcar la seva
pròpia agenda intentant influenciar als mitjans per així
arribar a la ciutadania (Walgrave i Van Aelst, 2006). De
fet, Cobb i Elder (1971: 909), des de la teoria política,
apunten que els actors polítics intenten que els temes

Segons la teoria de l’agenda
setting, es produeix una
transferència d’importància
entre els temes que
marquen els mitjans i allò
que interessa el públic.
que volen promoure tinguin “estatus d’agenda” per
poder entrar a ser discutits en l’esfera pública. Però
la irrupció, primer, d’internet i, després, de les xarxes
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socials ha fet que aquesta negociació de temes en
l’esfera pública sigui molt més complexa i canviant i
l’establiment d’agenda, que tenia uns cicles d’atenció
a llarg termini més o menys definits, passi a ser
extremadament volàtil (Roberts et al, 2002; Feezell,
2018). En el cas de Catalunya, durant aquest darrer
any, la pandèmia ha evidenciat aquesta volatilitat, a
l’hora que ha forçat un canvi substancial en els temes
−i en la rellevància d’aquest− referents a Catalunya en
la premsa internacional, en comparació a altres anys on
el conflicte polític havia acaparat tot l’espai mediàtic
(Pérez Curiel et al., 2020).

Quan la premsa escull
un frame (marc) per
presentar un tema,
proporciona una manera
de descriure la realitat
que condiciona la manera
en que el públic la percep.
Pel que fa al framing, Lakoff (2007) afirma que els
marcs (frames) són estructures mentals que conformen
la nostra forma de veure el món, de manera que quan
la premsa tria un determinat marc per presentar una
realitat, en el nostre cas Catalunya, proporciona una
manera de descriure aquesta realitat i de comprendrela. Els marcs interpretatius entesos com a construccions
culturals, es concreten en estructures retòriques,
és a dir, les idees es manifesten a través d’unes
determinades eleccions lingüístiques. Així, com afirma
González (2019), les paraules i les expressions activen
determinades interpretacions, el que denominem
frames, que condicionen la percepció de la realitat, això
és, la manera en com la coneixem i la interpretem. Un
dels principals dispositius lingüístics d’emmarcament
és la metàfora (Schön, 1993; Iyengar, 2005) ja que,
com afirma Bogetić (2019), crida l'atenció sobre certs
aspectes d'una situació (és a dir, aquells que es troben
dins del marc) i desvia l'atenció d'altres aspectes
d’aquesta situació (és a dir, aquells que no queden
atrapats en el marc). Per tant, la metàfora no és només
un mecanisme persuasiu, com s’havia considerat
pels autors clàssics, sinó també conceptual (Lakoff
i Johnson, 1980), i aquesta característica ha portat
a diferents autors a argumentar que aquesta figura
retòrica pot funcionar com un frame en ella mateixa.
Per aquest motiu, es considera que la metàfora s’usa per
enquadrar el discurs públic sobre un tema i presentar
la realitat política d’una forma específica (Cammaerts,
2012). Per Castelló i Capdevila (2015), les metàfores
són una eina poderosa per emmarcar una determinada
realitat social perquè permeten conèixer un assumpte
complex, nou o conflictiu (en aquest cas Catalunya)
a partir de realitats més properes a nosaltres o que
són de coneixement comú. En qüestions polítiques,
les metàfores ajuden a esquematitzar i transferir un
punt de vista determinat del tema que el periodista
7

o analista exposa. Així, les metàfores no només
fan comprensibles els esdeveniments polítics, sinó
que també són persuasives perquè proposen una
comprensió determinada del tema de què es parla.
Per tant, la metàfora és un mecanisme semàntic
fonamental en la producció de significats polítics
(Mumby i Clair, 2000). A través d’ella es poden
conèixer quines són les principals conceptualitzacions
subjacents al discurs mediàtic, així com la ideologia
dels diaris, partint de les projeccions metafòriques
que utilitzen. Com apunta Charteris-Black (2011:
175), “la metàfora és un mitjà important de transmissió
ideològica que atrau les nostres emocions (o pathos)
mitjançant un conjunt creences, actituds i valors”. Les
expressions metafòriques contenen els elements lèxics
del seu domini conceptual i a través d’ells es poden
esbrinar quins són els mapes conceptuals i ideològics
subjacents al discurs (Stefanowitsch i Gries, 2006).
És així com la metàfora esdevé una estructura
d’expressió de sentit que estableix una operació
d’associació entre dos conceptes que poden tenir algun
punt en comú, a partir del qual s’intercanvien aspectes
entre ells. Això és, posa en relació l’assumpte de què
estem parlant amb alguna experiència o coneixement
previ de l’audiència. Des del punt de vista persuasiu,
la metàfora serveix per a reforçar valors, i té com
a funció principal estructurar el món de l’auditori i
afectar, així, la seva visió i percepció sobre la idea que
es comunica en el discurs. Això és possible a causa
del seu caràcter analògic, que permet definir un tema
−per exemple, Catalunya o les relacions Catalunya/
Espanya− en termes del concepte sota el qual interessa
que l’auditori el comprengui i el pensi –per exemple,
les relacions familiars, com en el cas de “Divorce à
la catalane” (titular de l’article de Sandrine Morel
publicat a Le Monde el 25 de setembre del 2015). En
els discursos de la premsa, la metàfora no funciona
com quelcom aïllat, sinó que va connectant conceptes
de manera que conforma un frame de referència que
permet raonar sobre un tema, sobre la base d’allò
que coneixem en relació amb un altre tema. És a dir,
raonem sobre allò abstracte o desconegut amb base a
allò concret o conegut.

2.2. Concreció metodològica
i categories d’anàlisi
Com s’apunta en l’apartat anterior, en aquest
treball analitzem dos aspectes complementaris. En
primer lloc, la presència de temàtiques referides
a Catalunya i la rellevància que els hi ha donat la
premsa internacional durant l’any 2020. En segon
lloc, la imatge que aquests diaris han transmès de
Catalunya mitjançant les metàfores que han emprat
per emmarcar-la.
2. MARC TEÒRIC I METODOLÒGIC

COBERTURA PERIODÍSTICA I IMATGE DE CATALUNYA
A LA PREMSA INTERNACIONAL. A NY 2020

2.2.1. Anàlisi del contingut
L’anàlisi de contingut permet identificar i quantificar la
presència o l'absència d'unes determinades categories
que defineixen Catalunya sobre el total i cadascuna
de les peces informatives i d’opinió que componen la
mostra (que es defineix a l’apartat 2.3.). La utilització de
l'anàlisi de contingut, tot i el seu potencial per evidenciar
determinades construccions textuals, es limita a dos
objectius prioritaris: d'una banda, detectar en quins
diaris, en quins gèneres periodístics i en quines seccions
del diari apareixen qüestions referides a Catalunya;

i de l'altra, valorar en quines peces periodístiques la
temàtica sobre Catalunya és la principal, a quines fonts
es recorre a l’hora d’informar sobre Catalunya i quins
actors protagonitzen aquestes informacions. S'obté,
així, no només una primera radiografia quantitativa
de la presència ponderada de Catalunya en el discurs
periodístic dels principals diaris, sinó que també se
n’obtenen aquelles unitats d'anàlisi que conformaran la
mostra sobre la qual s’aplicarà l’anàlisi discursiva de les
metàfores.

COMENTARI

HI HA METÀFORES?

TEMA

ALTRES ACTORS

ACTOR PRINCIPAL

ALTRES FONTS

FONT PRINCIPAL

ÉS EL CORRESPONSAL?

QUI SIGNA L’ARTICLE?

BREU RESUM

CAT PROTAGONISTA

SECCIÓ

GÈNERE

TITULAR

NÚMERO DE PÀGINA

DATA

PAÍS

DIARI

NOM DE LA PEÇA

NÚMERO DE PEÇA

Taula 1.
Categories d’anàlisi del contingut2

Font: Elaboració pròpia

Tot i que el manual de codificació es pot consultar en
els annexos finals d’aquest document, fem una breu
referència a cadascuna de les categories d’anàlisi per
facilitar la lectura i la comprensió dels resultats que
es presenten en el Capítol 3. Així, les cinc primeres
columnes de la Taula 1 recullen informació que permet
identificar la peça analitzada. En la primera columna s’hi
identifica el número de peça analitzada. En la columna
“Nom de la peça” s’anota el codi que permet identificar
la peça analitzada i que està compost pel codi del diari,
la data i el número de pàgina. Per exemple, el codi
NYT_010120_32 correspon a una peça periodística del
New York Times del dia 1 de gener de 2020 que va ser
publicada a la pàgina 32. A efectes de comptabilització,
aquesta informació es desglossa posteriorment en les
següents quatre columnes.
En la columna “Gènere” es distingeix entre el gènere
informatiu (textos que transmeten fets concrets sense
opinions personals ni judicis de valor); el gènere d’opinió
(articles que expressen el punt de vista de qui els escriu
i que interpreten o comenten la realitat) i el gènere
interpretatiu (aquell en què, a més a més d'informar
d'un succés, el periodista expressa la seva opinió). En
la columna “Secció” es recull on el diari ubica la peça.
En aquest aspecte, cal tenir en compte que cada diari
2
3

s’organitza en seccions de manera particular. En l’anàlisi
s’han assignat aquestes seccions a la categoria que era
més pròxima, així, per exemple, la secció de Política
s’ha considerat com Nacional. Finalment, s’ha establert
una categoria de No identificada per a categoritzar les
peces que no estaven assignades a cap secció o aquelles
seccions que no es podien equiparar amb cap de les
seccions proposades.
La següent categoria classifica les peces segons si
Catalunya es pot considerar com protagonista de la
peça o si la seva menció és secundària o merament
circumstancial. S’ha considerat que Catalunya
protagonitzava la peça si apareix com el subjecte principal
de la peça o quan gran part de la peça tracta sobre ella.
Contràriament, s’ha classificat com a no protagonista
quan Catalunya no apareix com el subjecte principal de
la peça, sinó que apareix en un context més ampli on una
altra entitat o tema és protagonista o quan l’aparició de
Catalunya és marginal i només hi apareix citada.
En la columna “Resum” s’explica en poques paraules el
contingut de la peça.
En la categoria de “Fonts” s’ha emprat la mateixa definició
i categorització proposada en l’informe anterior3 per

El manual de codificació que defineix aquestes categories i els codis que se lis assignen es pot consultar en els annexos (Capítol 8).
Perales-Garcia, Cristina; Pont-Sorribes, Carles (2020): Estudi de la presència i la representació de Catalunya a la premsa
internacional (2019). https://diplocat.cat/media/upload/arxius/publicacions/Informes/InformeCatmonFinal-web.pdf
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poder garantir la comparabilitat dels resultats obtinguts.
Com defineixen Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020:
22-23) es considera Font de la peça “qualsevol persona
o organització citada per a informar sobre Catalunya
però que pot tenir o no, un paper actiu en la informació
publicada. No és necessari que apareguin declaracions
entre cometes de la font en qüestió. El periodista ha pogut
parlar directament amb la font i ha pogut recollir la seva
opinió, d’una compareixença pública, d’un comunicat,
etc. En tots els casos, cal comptabilitzar la font. En el cas
dels articles on Catalunya se cita com a tema secundari
només s’anoten els actors i fonts directament vinculats a
la informació sobre Catalunya”. A nivell analític, es recull
en primer lloc, la font principal de la peça (aquella que
apareix més o que aporta més contingut) i, en segon lloc,
la resta de fonts. A la Taula 2 es mostren les fonts que
s’han tingut en compte.

Com en el cas de les fonts, la columna “Actors” s’ha intentat
equiparar el màxim possible a la proposta de l’informe
anterior4. Així, assumim la definició d’actors proposada per
Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020: 21) que consideren
actor de la peça “qualsevol persona o organització amb un
paper actiu en allò que s’explica sobre Catalunya. En el cas
dels articles on Catalunya apareix com a tema secundari
només es recullen els actors directament vinculats a la
informació sobre Catalunya”. Així, com mostra la Taula 3,
s’han identificat 17 categories d’actors:

Taula 3.
Actors
CATALUNYA

Catalunya, catalans, poble de Catalunya,
etcètera.
Independentistes, catalans independentistes,

Taula 2.
Fonts informatives

INDEPENDENTISTES

manifestaió independentista), etcètera.

Mitjans de comunicació (premsa, ràdio,
MEDIÀTIQUES

EXPERTES

GOVERN CATALÀ

televisió, xarxes socials), agències de
notícies, periodistes, etc.

ACADÈMIQUES I

ESPANYA

Professorat universitari, personal científic,
universitats, instituts i/o organismes de

GOVERN ESPANYOL

recerca, investigadors i investigadores, etc.
Polítics i polítiques de partits, parlaments

PEDRO SÁNCHEZ

i els seus membres, governs i els seus
POLÍTIQUES

membres, activistes, associacions
polítiques, sindicats de diversos països i
d’Europa, organismes internacionals (ONU,
OMS o altres), etc.

QUIM TORRA
CARLES
PUIGDEMONT

Polítics i polítiques de partits catalans,
Parlament de Catalunya i els seus membres,
POLÍTIQUES

Govern de Catalunya i els seus membres,

CATALANES

activistes, associacions polítiques (Òmnium,
ANC o altres), sindicats, bombers, Mossos

SISTEMA JUDICIAL

UNIÓ EUROPEA

d’esquadra, alcaldes, etc.
SISTEMA JUDICIAL

Tribunal Suprem, advocats/des, justícia,
fiscalia, etcètera.

CONSTITUCIONALISTES O
NO INDEPENDENTISTES

Actors, actrius, escriptors, escriptores,
músics, cantants, directors/-es de cinema
CULTURALS

i de teatre, institucions culturals (Institut
Ramon Llull, Instituto Cervantes, Teatre del

govern autonòmic, etcètera.
Espanya, estat espanyol, espanyols, Madrid,
etcètera.
Govern espanyol, La Moncloa, Madrid,
etcètera.
Pedro Sánchez, primer ministre espanyol,
president espanyol, etcètera.
Torra, primer ministre català, president
regional, etcètera.
Puigdemont, exprimer ministre català,
expresident regional, etcètera.
Tribunal Constitucional, TC, justícia, fiscalia,
cort, etcètera.
Unió Europea, UE, Brussel·les, Europa,
etcètera.

constitucionalistes, manifestants
(que acudeixen a una manifestació
constitucionalista), no independentistes,
etcètera.

de caràcter esportiu (p. ex. Comitè Olímpic
Internacional), etc.

Govern català, Generalitat, govern regional,

Constitucionalistes, catalans

Esportistes, clubs, organismes internacions
ESPORTIVES

manifestantv (que acudeixen a una

POLÍTICS I
PARTITS POLÍTICS
CATALANS
PARLAMENT DE
CATALUNYA

Montilla, Borràs, Carrizosa, Junts, ERC, Cs,
PSOE, PSC, PP, etcètera.
Parlament de Catalunya, parlamentaris
catalans, etcètera.

Liceu o altres), etc.
Font: Elaboració pròpia a partir de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).

4
Perales-Garcia, Cristina; Pont-Sorribes, Carles (2020): Estudi de la presència i la representació de Catalunya a la premsa
internacional (2019).
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Persones o institucions que no apareguin
ALTRES

en la peça periodística i que no pertanyin

Taula 4.
Temes

a cap grup d’actors; ONGs, voluntaris,
Quan es parli de tot allò relacionat amb el virus i la

ciutadania, etcètera.
Persones que apareixen en la peça

COVID 19

econòmica, política, sanitària, científica, cultural, etc.

periodística en la seva condició de
TESTIMONIS

Quan es parli de possibilitats d’encaix entre

testimoni d’algun esdeveniment, sigui
quina sigui la seva professió o condició
política.
Economistes, empresaris/es, empreses,

RELACIONS
CATALUNYAESPANYA

treballadors/es d’empreses, botiguers/
amb els negocis, Banc Mundial, FMI, OCDE,
Banc d’Espanya, organismes econòmics

PROCÉS
INDEPENDENTISTA

catalans, espanyols, europeus o mundials,

Persones que apareixen en la peça

ACCIONS DEL
GOVERN CATALÀ

professional o laboral: esportistes,

Font: Elaboració pròpia a partir de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).

entre Catalunya i Espanya de tipus econòmic, social,

Quan es parli de tot allò derivat dels fets del 2017
(judicis, reaccions als judicis, "exiliats", etc.).

Generalitat: inauguracions, reunions amb col·lectius,
visites, etc. i relacions entre els membres del govern
(acords, desacords o altres). Sempre que no estiguin

Activitat pròpia del Govern espanyol i de la Moncloa:

escriptors, cineastes, metges, infermeres,
agricultors, vinicultors, botiguers, etcètera.

També de possibles aspectes d’acord o de conflicte

relacionats amb la pandèmia.

periodística en la seva condició
PROFESSIONALS

territorial espanyol, de l’estat de les autonomies.

Activitat pròpia del Govern de Catalunya i de la

bancs i caixes d’estalvis, associacions
d’empresaris, etcètera.

Catalunya i Espanya, de noves definicions del model

competencial, etcètera.

es, autònoms, persones relacionades
ECONÒMICS

pandèmia des de qualsevol òptica temàtica: social,

inauguracions, reunions amb col·lectius, visites, etc.
ACCIONS DEL
GOVERN ESPANYOL

i relacions entre els membres del govern (acords,
desacords o altres). Inclou la forma de govern i
aspectes relacionats amb el cap d’Estat (Rei). Sempre

De la mateixa manera que en el cas de les fonts, en la
graella d’anàlisi s’ha diferenciat l’actor principal de la
peça de la resta d’actors que apareixen en la mateixa.
Com s’observa a la Taula 3, s’han afegit alguns actors
respecte a la proposta de Perales-García i Pont-Sorribes
(2020) perquè han estat rellevants per a l’anàlisi de la
cobertura del 2020. Pel que fa a la columna “Temes”, es
fa referència al tema principal de l'article. En el cas que
es tractin diversos temes, s’anota el més rellevant. S’han
identificat 17 possibles temàtiques, que es presenten a
la Taula 4. La penúltima columna identifica si en la peça
hi ha o no alguna metàfora. En aquest nivell només és
té en compte si hi ha o no alguna expressió metafòrica
amb l’objectiu d’identificar les peces que configuren la
mostra del següent nivell d’anàlisi. En aquesta columna
només es consideren aquelles metàfores que fan
referència a Catalunya, es descarten per tant, aquelles
relatives a altres aspectes o actors.

que no estiguin relacionats amb la pandèmia.
Activitat pròpia del parlament (de Catalunya,
ACCIONS
LEGISLATIVES O
PARLAMENTÀRIES

d’Espanya o Europa): lleis i la seva tramitació,
reunions amb col·lectius, visites, etc. i relacions
entre els membres del parlament (acords, desacords
o altres). Sempre que no estiguin relacionats amb la
pandèmia.
Quan es parli de manifestacions culturals: cinema,

CULTURA I
TRADICIONS
(FESTES
POPULARS)

teatre, música, literatura... o d’actors relacionats amb
qualsevol de les manifestacions culturals. També
festes populars (per exemple, La Patum, Sant Joan,
les falles de Taüll, etc.) i tradicions (per exemple,
Diada de Sant Jordi), oci i fires. Sempre que no
estiguin relacionats amb la pandèmia.

POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

Quan es parli de la llengua catalana; la seva salut,
els seus problemes, el català a l’escola, el futur del
català, usos del català, etcètera.
Quan es parli d’aspectes relacionats amb l’economia:
activitat de les empreses catalanes, importacions/

ECONOMIA

exportacions, comerç, sectors econòmics, conflictes
laborals i sindicals. Sempre que no estiguin
relacionats amb la pandèmia.
Quan es parli d’esportistes, de competicions

ESPORTS

esportives, de l’activitat dels clubs, d’esports en
general.
Quan es parli de criminalitat o crims, delinqüència,
robatoris, violència e gènere o altres violències,

SUCCESSOS

judicis (sempre que no estiguin relacionats amb el
procés), casos curiosos, afers de societat i famosos/
es. Sempre que no estiguin relacionats amb la
pandèmia.
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Quan es parli de destinacions turístiques, platges,
muntanya, rutes turístiques, activitats que poden
TURISME

dur a terme els turistes. Model turístic, gentrificació.
També s’inclouen en aquesta categoria els aspectes

analistes per cadascuna de les variables de la mostra), per
les categories més interpretatives. Els resultats, tal com
es pot veure a la Taula 5, són positius perquè es supera el
0,6 en totes les categories.

econòmics i socials derivats del turisme.
Quan es parla de restaurants, xefs, productes
GASTRONOMIA/
VITICULTURA

alimentaris, zones vitivinícoles, vins, caves. També
s’inclouen en aquesta categoria els aspectes
econòmics i socials derivats d’aquesta activitat.

Taula 5.
Resultats del coeficient Alfa-krippendorff
per categories d’anàlisi

Quan la peça periodística se centra en la ciutat
de Barcelona, en el seu Ajuntament o en la seva

Matrius

Coeficient alfa de Krippendorff

Gènere

0,682

Catalunya protagonista

0,72

Fonts

0,829

Actors

0,749

Tema

0,896

Metàfora

0,642

alcaldessa i en qualsevol dels seus aspectes:
BARCELONA

turístics, com a capital de Catalunya, activitats
econòmiques, arquitectura, activitats culturals.
Queden fora els aspectes relacionats amb la
pandèmia, els relacionats amb el procés, amb l’acció
de Govern de la Generalitat.
Quan a la peça periodística es parla de canvi climàtic,
catàstrofes naturals, sequera, espais naturals,

MEDI AMBIENT

paisatge, energies renovables. També s’inclouen en
aquesta categoria els aspectes econòmics i socials
relacionats amb el medi ambient.

Font: Elaboració pròpia
HISTÒRIA
I MEMÒRIA
HISTÒRICA

Quan la peça periodística fa referència a episodis
històrics i/o a les seves conseqüències, personatges
que van viure aquests successos, memorials i
recuperació de la memòria històrica.

Després d’aquesta primera anàlisi és van introduir
lleugeres modificacions i es van ajustar algunes
categories de la graella inicial.

Quan la peça periodística se centri en temes que no
ALTRES

poden ser categoritzats en cap de les categories
anteriors.

Font: Elaboració pròpia

Finalment, en la columna de “Comentaris” es deixa un
espai on les analistes puguin expressar qüestions que
no es contemplen en els apartats anteriors, dubtes que
els hi sorgeixen, etcètera. També s’anoten en aquesta
columna les peces sobre la Covid-19 en les quals es
tracti la posició del Govern català envers les mesures
preses pel Govern espanyol, per tal que consti que la
peça tracta les relacions Catalunya-Espanya.

2.2.2. Anàlisi del discurs
La segona fase de l’anàlisi consisteix en aplicar una
anàlisi del discurs d’inspiració retòrica en aquelles
peces en què s’hi han detectat metàfores durant
l’anàlisi de contingut. Aquesta considera l’article com
una estructura organitzada en la qual les idees que
s’hi exposen i les paraules amb les quals s’expressen
estan pensades per aconseguir una comunicació
efectiva. Així, partim de les expressions metafòriques
per aprofundir en les diferents visions que els diaris
analitzats ofereixen sobre Catalunya, i en les diverses
estratègies retòriques que sostenen aquestes visions i
que les fan més persuasives per al públic.

Fiabilitat de l’anàlisi del contingut
La codificació d’aquestes categories va ser duta a terme
durant els mesos de març i abril per vuit analistes. Per
assegurar l’homogeneïtat en la comprensió i aplicació
de les categories d’anàlisi durant el mes de febrer, els
vuit analistes van aplicar la graella a 102 peces (un 10%
de la mostra) distribuïdes proporcionalment entre els
quatre diaris escrits en anglès (idioma comú de totes les
analistes). Així, es van analitzar 4 peces de The Washington
Post, 16 de The Daily Telegraph, 32 de The New York Times
i 50 de The Guardian. A partir d’aquesta anàlisi es va
calcular la coincidència, el coeficient Alfa de Krippendorff
(l’índex més habitual per mesurar el grau d’acord entre els
11

Per assolir aquest objectiu s’aplica el Critical Metaphor
Analyisis (CMA) proposat per Charteris-Black (2004)
que es concreta en tres estadis analítics: la identificació
de la metàfora (metaphor identification), la interpretació
de la metàfora (metaphor interpretation) i l’explicació de
la metàfora (metaphor explanation).

La metàfora és una eina
lingüística capaç d’activar
marcs mentals que
condicionen la percepció
i l’acceptació de la realitat.
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La identificació de la metàfora es duu a terme quan
es produeix una ruptura de la isotopia (Greimas,
1987) o s’identifica certa tensió semàntica (CharterisBlack, 2011) que altera la lectura normal del text (per
exemple, el divorci no forma part del camp semàntic de
les relacions entre ens polítics, sinó que fa referència
a l’àmbit de les relacions de parella i al procés legal pel
qual un matrimoni es dissol).
Les expressions metafòriques identificades s’han
classificat d’acord amb els paràmetres establerts a la
Taula 6. Aquests tenen en compte l’expressió metafòrica
(Quina és la metàfora?), el source domain on aquesta
s’inscriu (això és, la realitat concreta o coneguda que
s’empra per definir Catalunya), el target domain a què
fa referència, que en aquesta recerca és Catalunya o
alguna de les seves dimensions.

COMENTARI

TARGET DOMAIN

SOURCE DOMAIN

QUINA ÉS LA METÀFORA?

TEMA

ÉS EL CORRESPONSAL?

QUI SIGNA L’ARTICLE?

BREU RESUM DE LA PEÇA

CAT PROTAGONISTA

SECCIÓ

GÈNERE

TITULAR

NÚMERO DE PEÇA

Taula 6.
Categories d’anàlisi del discurs

Font: Elaboració pròpia

S’han identificat quatre target domain referents a
Catalunya. Aquests són Catalunya en general: les
relacions Catalunya/Espanya; els actors polítics
catalans (partits polítics, president de la Generalitat,
independentistes, etcètera) i la ciutadania de Catalunya
(la gent, els catalans, el poble català, etcètera). De la
mateixa manera, s’ha partit de la classificació dels
següents source domain: Viatge/Camí/Moviment;
Conflicte/Guerra/Crim, Família/Amor/Amista; Salut/
Malaltia; Joc/Esport; Personificació; Economia/
Negoci; Religió/Creença; Fantasia/Somni; Contenidor,
Construcció, Espectacle/Cinema; Mecànica/Física;
Natura/Temps i Altres (especificar).
En la segona fase del CMA, la interpretació, es tracen
les correspondències entre el source domain i el target
domain que donen lloc a una metàfora, és a dir, es creen
mapes conceptuals que destaquen els punts en comú
entre els dominis i les transferències de sentit que es
produeixen entre ells. Així, aquesta fase està relacionada
amb l’articulació dels diferents scenarios (Musolff, 2004)
que es construeixen al voltant de l’ús d’una metàfora
i implica la identificació d’una determinada narració
sobre un fet polític, així com dels actors que intervenen
en el seu desenvolupament.
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En la tercera fase del Critical Metaphor Analysis,
l’explicació, intervé el context com un element
especialment important en l’anàlisi de les metàfores que
es generen en el que el Pragglejazz Group defineix com
“metaphor in the wild” (2007: 1), és a dir, l’ús metafòric
en textos reals i no en els constructes verbals artificials
que analitzava la lingüística cognitiva. D’aquesta
manera, no és possible realitzar una anàlisi detallada de
les metàfores utilitzades pels mitjans de comunicació
sense atendre els aspectes pragmàtics dels discursos
mediàtics que integren el nostre objecte d’estudi.

La metàfora s’usa per
emmarcar el discurs
públic sobre un tema i per
presentar la realitat política
d’una forma específica.
Per tant, es combina una anàlisi quantitativa amb
una de qualitativa que permet no només percebre la
presència de Catalunya a la premsa internacional sinó,
també aprofundir en les construccions discursives
al voltant de la realitat política i social de Catalunya
durant l’any 2020. D’aquesta manera, a partir de
l’aplicació de l’anàlisi argumentativa i textual, amb
especial atenció a la selecció lèxica i les construccions
de marcs metafòrics, en el capítol de resultats es
mostra com la premsa internacional construeix la
imatge sobre Catalunya.

2.3. Selecció i configuració de la
mostra
Per analitzar la rellevància de Catalunya a la premsa
internacional què s’ha aplicat la graella d’anàlisi de
contingut a totes les peces periodístiques en les quals
es feia referència a Catalunya publicades a 10 diaris
internacionals entre els mesos de gener i desembre de
2020. Per accedir a la mostra s’ha emprat la base de
dades Factiva que ha permès l’accés al text dels articles
de tots els diaris analitzats a excepció de Le Monde
i Frankfurter Allgemeine. Per accedir als continguts
d’aquests diaris s’ha emprat la base de dades ProQuest.
En ambdues bases de dades, s’ha fet la cerca a través de
la paraula clau Catalunya (en els diversos idiomes de la
mostra: Catalonia, Katalonien, Catalogne, Catalogna)
en l’interval temporal que va entre l’1 de gener i el 31
de desembre de 2020 ambdós inclosos en les diferents
fonts de cada diari, això és, tant en la versió en paper
com en la versió online o en els diferents suplements.
Una vegada extretes les peces, la mostra va ser revisada
(per evitar duplicitats) i codificada per a la seva anàlisi.
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El nombre total de peces periodístiques que integren
la mostra és de 1.021 peces i es distribueixen per diaris
tal com mostra la Taula 7.

El nombre de peces de la mostra qualitativa és de 151
distribuïdes de la següent manera entre els diferents
diaris analitzats, com recull la Taula 9.

Taula 7.
Distribució de peces periodístiques
de la mostra

Taula 9.
Distribució de peces periodístiques
de la mostra qualitativa

País

Conservador

Peces

Progressista

Peces

País

Conservador

Peces

Progressista

Peces

Alemanya

Frankfurter
Allgemeine

97

Süddesustche
Zeitung

56

Alemanya

Frankfurter
Allgemeine

12

Süddesustche
Zeitung

6

Itàlia

Corriere della
Sera

124

La Repubblica

107

Itàlia

Corriere della
Sera

12

La Repubblica

9

França

Le Figaro

128

Le Monde

78

França

Le Figaro

30

Le Monde

18

Gran
Bretanya

The Daily
Telegraph

69

The Guardian

247

Gran
Bretanya

The Daily
Telegraph

10

The Guardian

30

Estats
Units

The Washington
Post

18

The New York
Times

97

Estats
Units

The Washington
Post

8

The New York
Times

16

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

D’aquest conjunt, s’han considerat per a la mostra de
l’anàlisi del discurs totes aquelles peces que contenen
expressions metafòriques en les quals el target domain
sigui Catalunya (o el seu camp semàntic, tal com es pot
observar a la Taula 8).

Taula 8.
Camps semàntics relacionats
amb Catalunya
Catalunya

Catalonia

Katalonien

Catalogne

Catalogna

Poble de
Catalunya

Catalan
people

Das
katalanische
volk

Le peuple
Catalan

Il popolo
della
Catalogna

Catalans
concrets o
en general

People or
person
Catalonia

Spezifische
Katalanen
oder
allgemein

Catalans
spécifiques
ou en
général

Catalani
specifici o in
generale

Polítics
catalans

Catalan
politicians

Katalanische
Politiker

Politiciens
catalans

Politici
catalani

Independentistes

Pro-independence people

Independentisten

Indépendantistes

Indipendentisti

Institucions/
símbols de
Catalunya

Institutions/
symbols of
Catalonia

Institutionen
/ Symbole
Kataloniens

Institutions /
symboles de
la Catalogne

Istituzioni /
simboli della
Catalogna

Associacions
Clubs

Organizations Clubs

Verbände
und Vereine

Associations
et clubs

Associazioni
e club

Ciutat/
poble/
comarca

City/ Town/
Region

Stadt /
Landkreis /
Landkreis

Ville / village
/ comté

Città /
paese/
regione

Font: Elaboració pròpia
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3. RESULTATS
3.1. Resultats per diaris
3.1.1. The Washington Post
A The Washington Post s’han detectat 18 peces
periodístiques en les quals s’esmenta Catalunya
durant el 2020. Cal tenir en compte que, com es pot
veure a la Taula 10, només en 4 ocasions Catalunya és
protagonista principal de la peça periodística, mentre
que a la resta, 14 peces, la presència de Catalunya és
col·lateral i només apareix com a referència secundària
(principalment, com a localització geogràfica). Cal
destacar que la majoria de peces periodístiques
centrades en Catalunya van ser protagonitzades pel
procés independentista i les seves derivades.

Taula 10.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
a The Washington Post

amb el recolzament dels vots d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Així, en les peces periodístiques en
les quals Catalunya és protagonista, el mes de gener
acumula la meitat de les peces (2 sobre 4). En el
mes de setembre, quan es va produir la inhabilitació
judicial del president Torra, no hi ha cap peça que faci
referència a aquest fet.

Taula 11.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a The Washington Post
8
44,4%
3
16,6%

1
5,5%

4
22,2%
GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

2
11%

ST

OC

NV

DS

Font: Elaboració pròpia

14
77,8%
Catalunya és protagonista

Catalunya no és protagonista

Font: Elaboració pròpia

Aquestes informacions es van distribuir temporalment
al llarg de l’any 2020 tal com mostra la Taula 11.
Els mesos amb més publicacions amb mencions a
Catalunya van ser gener, amb 8 peces (el 44,4%),
seguit a molta distància de juliol, amb 3 (16,7%), i de
desembre, amb 2 peces (11%). En contrast amb altres
mitjans internacionals, només hi ha una peça que
mencioni Catalunya durant el mes de març, a l’inici de
la pandèmia. El nombre relativament elevat de peces
al mes de gener correspon, gairebé exclusivament, a
notícies i peces d’opinió relacionades amb el procés
independentista. També al gener va tenir lloc la
investidura del president del Govern Pedro Sánchez
3. RESULTATS

Quant a les autories de les peces, es pot observar a la
Taula 12 que la corresponsal del The Washington Post
només apareix en 3 de les 18 peces (16,7%), enfront
del 83,3% de les ocasions en les quals les peces són
signades per altres periodistes o pel propi diari.

Taula 12.
Autoria de les peces
periodístiques
a The Washington Post

3
16,7%

15
83,3%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia
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Pel que fa al gènere, com es pot veure a la Taula 13,
destaca el nombre de peces d’opinió, un 22,2%, davant
del nombre de peces informatives, que representen
un 77,8%. L’alta proporció d’aquestes peces d’opinió
es dispara si ens fixem només en les peces en les quals
Catalunya és protagonista: 3 peces (un 75%) són gènere
d’opinió, entre les quals hi ha una columna, molt crítica
amb el procés independentista, i la resposta per part
del conseller Alfred Bosch en forma de carta a l’editor.
Destaca la total absència de peces interpretatives
(cròniques, crítiques o entrevistes) sobre Catalunya.

4
22,2%

Font: Elaboració pròpia
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NO IDENTIFICADA | 3 | 16,7%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 0

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 0

ECONOMIA | 0

SUCCESSOS | 2 | 11,1%

INTERNACIONAL | 9 | 50%

NACIONAL | 0

LOCAL | 0

PÀGINES D’OPINIÓ | 4 | 22,2%

PORTADA | 0

Taula 14.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a The Washington Post

ALTRES | 5 | 27,8%

ECONÒMIQUES | 0

CULTURALS | 0

Pel que fa a les seccions del diari en les quals apareixen
les peces referides a Catalunya, tal com mostra la Taula
14, destaca la presència a la secció d’Internacional
que és, amb diferència, la més habitual amb un 50%
de les informacions, seguida per les pàgines d’Opinió
amb un 22,2%. A molta distància se situen les seccions
de Successos (amb un 11,1%) i la categoria de No
identificada (amb un 16,6%), on s’han recollit aquelles
peces periodístiques en les quals no constava la secció
o en què la secció que constava quedava fora de la
classificació. Catalunya no es menciona en cap ocasió
ni a la Portada, ni a la Contraportada. En el cas de The
Washington Post no apareix cap peça periodística amb
menció a Catalunya a la secció d’Esports.

ESPORTIVES | 0

Opinatiu

SISTEMA JUDICIAL | 2 | 11%

Interpretatiu

POLÍTIQUES CATALANES | 1 | 5,6%

Informatiu
Font: Elaboració pròpia

MEDIÀTIQUES | 3 | 16,7%

14
77,8%

POLÍTIQUES | 3 | 167%

Taula 15.
Principals fonts de les peces periodístiques
a The Washington Post
ACADÈMIQUES I EXPERTES | 4 | 22,2%

Taula 13.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a The Washington Post

Les fonts més recurrents a The Washington Post són
‘Altres’ (un 27,8%), donat que l’autoria de qualsevol
peça d’opinió està integrada en aquesta categoria. Com
mostra la Taula 15, a les fonts de l’àmbit opinatiu les
segueixen les fonts d’experts (22,2%), principalment en
les peces referides a la pandèmia de Covid-19 i a la seva
gestió. A més distància segueixen les fonts polítiques
(un 16,7%) i mediàtiques (també amb un 16,7%).
The Washington Post gairebé no cita fonts polítiques
catalanes; només en una peça (5,6%) que parla de
la crisi sanitària dels temporers de la fruita a Lleida.
No hi ha cap peça que es refereixi a fonts esportives,
culturals o econòmiques.

Font: Elaboració pròpia

Sobre els actors principals, les dades de la Taula 16
mostren que un gran nombre de peces periodístiques
de The Washington Post estan protagonitzades per
Espanya, el Govern espanyol o Pedro Sánchez (27,8%
en total) davant d’un 22,2% protagonitzades per
independentistes catalans, Quim Torra o Carles
Puigdemont. La categoria “Altres”, que agrupa perfils
com membres d’ONGs, voluntaris i ciutadania, acapara
un 27,8% com a actors principals de les peces. La
resta són partits polítics (11%), testimonis (5,6%) i
professionals (5,6%). En aquest sentit, crida l’atenció
que el president Torra, tot i el procés d’inhabilitació,
només fos l’actor principal en una unitat periodística,
i que no tenia res a veure amb la inhabilitació sinó que
estava centrada en la situació a Lleida.
Finalment, mentre que a la majoria dels mitjans
internacionals el principal tema, amb molta diferència,
de les peces periodístiques en les quals es feia
referència a Catalunya és la Covid-19, al TWP aquesta
primera posició temàtica es reparteix a parts iguals
amb tot allò relacionat amb el procés independentista
(6 peces en cada categoria). Com s’observa a la Taula
16, entre totes dues categories sumen un percentatge
del 66,4% de les informacions i, per tant, són gairebé
els únics temes tractats. Com es mostra a la Taula 17, la
resta de temàtiques són testimonials, amb cap o com a
molt una peça dedicada a elles.
3. RESULTATS

3. RESULTATS
QUIM TORRA | 1 | 5,6%

CARLES PUIGDEMONT | 1 | 5,6%

SISTEMA JUDICIAL | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

CONSTITUCIONALISTES | 0

POLÍTICS/PARTITS | 2 | 11%

PARLAMENT CATALUNYA | 0

TESTIMONIS | 1 | 5,6%

ECONÒMICS | 0

ALTRES | 5 | 27,8%

PROFESSIONALS | 1 | 5,6%

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 0

ECONOMIA | 0

MEMÒRIA HISTÒRICA | 1 | 5,6%

GASTRONOMIA | 1 | 5,6%

SUCCESSOS | 1 | 5,6%

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 1 | 5,6%

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 0

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 0

TURISME | 0

BARCELONA | 0

GOVERN ESPANYOL | 1 | 5,6%

ESPANYA | 3 | 16,6%

GOVERN CATALÀ | 0

INDEPENDENTISTES | 2 | 11%

CATALUNYA | 0

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 0

Taula 17.
Principals temàtiques de les peces
periodístiques a The Washington Post
PEDRO SÁNCHEZ | 1 | 5,6%

Font: Elaboració pròpia

MEDI AMBIENT | 1 | 5,6%

ALTRES | 1 | 5,6%

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 6 | 33,2%

CULTURA I TRADICIONS | 0

ESPORTS | 0

COVID-19 | 6 | 33,2%
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Taula 16.
Principals actors de les peces periodístiques
a The Washington Post

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
THE WASHINGTON POST
1

The Washington Post va citar Catalunya en 18 peces
periodístiques. En un 22,2% d’elles, Catalunya és
protagonista.

3

2
El mes amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya és gener.

4
Baix percentatge de
corresponsal (16,7%).

peces

signades

Elevat percentatge d’articles d’opinió (22,2%) i cap peça
interpretativa.

pel

5

6
Catalunya no apareix cap vegada a la portada del diari.

7

9
17

Les principals fonts de la notícia són els opinadors
(27,8%), els experts (22,2%), les fonts mediàtiques
(16,7%) i les polítiques (16,7%), la majoria de les quals
són no-catalanes. La cita de fonts polítiques catalanes
apareix només en una peça periodística.

Quim Torra només apareix en una informació com actor
principal, però la peça no té res a veure amb la seva
inhabilitació.

8

10

El 50% de les peces sobre Catalunya s’ubiquen en
la secció d’Internacional, i un 22,2% en les pàgines
d’Opinió.

Els principals actors són Espanya, Govern espanyol i
Pedro Sánchez, que apareixen en un 27,8% de les peces,
mentre que els actors Catalunya, Independentistes,
Quim Torra i Carles Puigdemont apareixen en un 22,2%.

Les principals temàtiques, a parts iguals, són la Covid-19
i temes relacionats amb el procés independentista
(66,4% en total).

3. RESULTATS
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3.1.2. The New York Times
A The New York Times s’han detectat 97 peces
periodístiques –entre notícies, cròniques, columnes
d’opinió, entrevistes i ressenyes– en les quals apareix
la paraula Catalonia. Cal tenir en compte que, com es
pot veure a la Taula 18, només en un petit percentatge
d’elles, un 19,6%, Catalunya va ser la protagonista
principal de la peça periodística, mentre que a la resta,
el 80,4%, la presència de Catalunya és col·lateral i
només s’hi esmenta com a referència secundària (com
a localització geogràfica, en relació amb la pandèmia
o amb el FC Barcelona, o fins i tot com a denominació
d’origen en les ressenyes de vins).

Taula 18.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
a The New York Times

22
22,7%

11
11,3%

9
9,3%

5
5,2%

3
3,1%
8
8,2%
GN

FB

MÇ

8
8,2%
AB

MG

4
4,1%
JN

JL

8
8,2%
AG

ST

3
3,1%

10
10,3%
OC

6
6,3%

NV

DS
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Catalunya no és protagonista

Font: Elaboració pròpia

Aquestes peces es van distribuir temporalment
durant el 2020 tal com mostra la Taula 19. Els mesos
amb més publicacions amb mencions a Catalunya
van ser juliol amb 22 peces (el 22,7%), seguit −a
molta distància− de març amb 11 peces (el 11,3%), i
d’octubre amb 10 (el 10,3%). En aquests mesos quasi
totes les notícies estan relacionades amb la pandèmia
de la Covid-19: en el mes de juliol, coincidint amb
les vacances d’estiu i els diversos confinaments a
Catalunya com a país destinatari per excel·lència
del turisme europeu. Al mes de març, Espanya –i per
extensió Catalunya– començava a ésser al centre de
la pandèmia a Europa, amb unes de les xifres més
altes d’infeccions i de mortalitat, després d’Itàlia.
Totes les notícies on s’anomena Catalunya en el
mes de març tenen a veure amb el Coronavirus, i
The New York Times recupera les friccions inicials
entre els governs de Catalunya i d’Espanya arrel
del confinament d’Igualada i la declaració de l’estat
d’alarma.
Si només es tenen en compte les peces periodístiques
en què Catalunya és protagonista, el mes de
setembre és el que acumula més peces. De fet, el
100% de les peces publicades al setembre amb
la paraula Catalonia (5) tenen Catalunya com a
protagonista. En aquest mes, es produeixen dos fets
noticiables referenciats per la premsa internacional:
la inhabilitació del president Torra (3 peces), i la
preparació de la moció de censura contra Josep
3. RESULTATS

Taula 19.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a The New York Times

19
19,6%

78
80,4%
Catalunya és protagonista

Maria Bartomeu, president del Barça (2 peces). Els
períodes amb menys notícies sobre Catalunya van
ser novembre i maig (amb 3 peces cada), i juny amb 4
peces (un 4,1%).

Una gran part de les unitats periodístiques referides
a Catalunya no van signades pel corresponsal de The
New York Times a l’Estat espanyol, Raphael Minder. En
concret, com es pot observar a la Taula 20, l’autoria
d’aquest corresponsal apareix en el 32% de les peces,
mentre que més de la meitat de les peces són signades
per altres periodistes o pel propi diari (68%).

Taula 20.
Autoria de les peces
periodístiques
a The New York Times

31
32%

66
68%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al gènere de les peces periodístiques, com
es mostra a la Taula 21, destaca el baix nombre de
peces d’opinió, un 2,1%, davant del nombre de peces
informatives, un 69,1%, que és el gènere més emprat
per The New York Times per tractar aquest tema.
Destaca també el considerable nombre de peces
interpretatives, un 28,8%, principalment cròniques,
ressenyes gastronòmiques i alguna entrevista. Aquesta
proporció es manté si ens fixem només en les notícies
en les quals Catalunya és protagonista.
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ALTRES | 14 | 14,4%

ECONÒMIQUES | 0

Taula 23.
Principals fonts de les peces periodístiques
a The New York Times

CULTURALS | 6 | 6,2%

Quant a les seccions del diari en les què apareixen les
peces referides a Catalunya, tal com mostra la Taula 22
destaca la intensa presència a la secció d’Internacional
que és, amb diferència, la més habitual amb un 64,9%
de les informacions. A molta distància se situa la
secció d’Esports (amb un 10,3%). Les seccions menys
utilitzades per ubicar els articles sobre Catalunya
han estat les pàgines d’Opinió (amb un 2,1%). D’altra
banda, destaca també l’elevat percentatge de peces
informatives assignades a la Categoria “No identificada”,
un 16,5%. En aquesta categoria s’han recollit les peces
periodístiques en les quals no constava la secció o la
secció que hi constava quedava fora de la classificació
(com, per exemple, “Estil”, “Gastronomia”, “Viatges” o
“Miscel·lània”).

ESPORTIVES | 9 | 9,3%

Opinatiu

SISTEMA JUDICIAL | 4 | 4,1%

Interpretatiu

POLÍTIQUES CATALANES | 25 | 25,8%

Informatiu
Font: Elaboració pròpia

POLÍTIQUES | 21 | 21,6%

67
69,1%

28
28,8%

referides a la pandèmia de Covid-19 i a la seva gestió,
qüestió que destaca en relació a l’escassa referència a
fonts acadèmiques i expertes (un 9,3%). The New York
Times també recorre, tot i que en menor mesura (9,3%),
a fonts esportives, sobretot en referència a la moció de
censura a l’equip directiu del FC Barcelona. En un segon
terme, es troben les fonts mediàtiques (9,3%) i les
categoritzades com a “Altres” (un 14,4%) que agrupen,
principalment, testimonis d’esdeveniments com ara
ciutadans o persones del carrer. Amb una presència
residual, que no arriba al 5%, s’hi al·ludeixen les fonts
judicials. No hi ha cap referència a fonts econòmiques.

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 9 | 9,3%

22
2,1%

MEDIÀTIQUES | 9 | 9,3%

Taula 21.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a The New York Times

Font: Elaboració pròpia

NO IDENTIFICADA | 16 | 16,3%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 10 | 10,3%

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 3 | 3,1%

ECONOMIA | 0

SUCCESSOS | 0

INTERNACIONAL | 63 | 64,9%

NACIONAL | 2 | 2,1%

LOCAL | 1 | 1%

PÀGINES D’OPINIÓ | 2 | 2,1%

PORTADA | 0

Taula 22.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a The New York Times

Font: Elaboració pròpia

Les fonts més recurrents a The New York Times van
ser les polítiques (un 47,4%). Dins aquest grup es
troben, principalment, fonts polítiques procedents del
Govern espanyol o governs d’altres països europeus
(21,6%), i fonts polítiques catalanes (25,8%). Aquestes
últimes, a més d’aparèixer en informacions sobre la
pandèmia, estan presents en peces referides a tràmits
parlamentaris. La proporció entre fonts polítiques
catalanes i fonts polítiques es manté en el cas de les
peces periodístiques on Catalunya és protagonista.
En aquestes peces, la presència de fonts polítiques
catalanes (15%) és lleugerament més alta que les fonts
polítiques no catalanes (10%). L’aparició d’aquestes
fonts polítiques és molt nombrosa en les peces
19

En relació amb els actors principals, les dades de la Taula
24 mostren un gran nombre de peces periodístiques
de The New York Times protagonitzades per actors
professionals (un 20,7%), persones que apareixen en
la peça periodística en la seva condició professional
o laboral: esportistes, escriptors, cineastes, metges,
infermers, agricultors, vinicultors, botiguers, etcètera.
Tot seguit, els actors principals són el Govern català (un
15,5%), el Govern espanyol (un 11,3%) o Espanya en
general (12,4%). Un 11,3% fa referència a la categoria
“Altres” que agrupa perfils com membres d’ONGs,
voluntaris, ciutadania i polítics de fora de l’Estat
espanyol. A molta distància se situa un grup d’actors
individuals en l’òrbita de la política, que són els actors
principals en el 11,3% de les peces: Quim Torra amb
un 7,2% i Pedro Sánchez amb un 4,1%. En el cas de les
informacions en les quals Catalunya és protagonista,
Quim Torra és l’actor principal d’un 21% de les peces,
quasi totes relacionades amb la seva inhabilitació.

3. RESULTATS
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PROFESSIONALS | 20 | 20,7%

ALTRES | 11 | 11,3%

ECONÒMICS | 0

TESTIMONIS | 5 | 5,2%

PARLAMENT CATALUNYA | 2 | 2,1%

POLÍTICS/PARTITS | 1 | 1%

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

SISTEMA JUDICIAL | 1 | 1%

CARLES PUIGDEMONT | 0

QUIM TORRA | 7 | 7,2%

PEDRO SÁNCHEZ | 4 | 4,1%

GOVERN ESPANYOL | 11 | 11,3%

ESPANYA | 12 | 12,4%

GOVERN CATALÀ | 15 | 15,5%

INDEPENDENTISTES | 0

CATALUNYA | 8 | 8,2%

Taula 24.
Principals actors de les peces periodístiques
a The New York Times

Font: Elaboració pròpia

BARCELONA | 0

TURISME | 0

SUCCESSOS | 4 | 4,1%

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 0

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 4 | 4,1%

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 0

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 3 | 3%

ALTRES | 3 | 3%

preses, o no preses, pel Govern espanyol o a les seves
queixes per la declaració de l’estat d’alarma, que era
vista com una invasió de competències per part del
Govern central i que es recullen per part de The New
York Times, principalment, a l’inici de la pandèmia
(durant el mes de març). Sota la categoria “Altres” (un
3,1%) trobem informacions de difícil classificació com
l’advertiment de l’ambaixada americana a Madrid
sobre assetjaments sexuals a Espanya, una notícia
sobre un dissident del Govern d’Egipte que viu exiliat
a Catalunya i que podria ésser expulsat en breu per
una ordre d’extradició, o una peça sobre els mètodes
de protesta dels manifestants a Hong Kong, també
emprats a Catalunya.

GASTRONOMIA | 6 | 6,1%

MEMÒRIA HISTÒRICA | 5 | 5,1%

ECONOMIA | 0

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 1 | 1%

MEDI AMBIENT | 4 | 4,1%

CULTURA I TRADICIONS | 4 | 4,1%

ESPORTS | 8 | 8,2%

COVID-19 | 53 | 54,6%

Taula 25.
Principals temàtiques de les
peces periodístiques
a The New York Times

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 2 | 2%

Finalment, el principal tema de les peces
periodístiques en les quals es fa referència a Catalunya
és sense dubte la situació sanitària relacionada amb
la Covid-19 (54,6%). A molta distància se situen els
esports (8,2%), amb l’intent de Messi de deixar el
Barça, i la moció de censura a l’equip directiu, i temes
relacionats amb la gastronomia (6,2%) –en la seva
majoria ressenyes de vins catalans- i les tradicions
(4,1%), la memòria històrica (5,3%) i el medi ambient
(4,1%). Destaca l’escassa presència temàtica de les
relacions entre Catalunya i Espanya (2,1%), tot i
que aquestes relacions es mencionen en algunes de
les informacions sobre la Covid-19 quan s’explica
l’oposició del Govern català a diverses mesures

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
THE NEW YORK TIMES
1

Durant tot l’any 2020, The New York Times va citar
Catalunya en 97 peces periodístiques. En un 19,6%
d’elles, Catalunya és protagonista.

3

2
4

Una minoria de peces
corresponsal (32%).

són

signades

pel

5

Molt baix percentatge d’articles d’opinió (2,1%).

6
La majoria de les peces sobre Catalunya s’ubiquen en la
secció d’Internacional (64,9%).

Catalunya no apareix en cap portada del diari.

7

9
21

Els mesos amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya són juliol, març i octubre. Si només comptem
les peces que les que Catalunya és protagonista, és el
mes de setembre el que acumula més peces.

Les principals fonts de la notícia són les polítiques
(tant espanyoles com catalanes) i les professionals.
En les notícies on Catalunya és protagonista, les fonts
polítiques catalanes superen lleugerament les no
catalanes.

Quim Torra apareix en 7,2% peces com actor principal,
majoritàriament en relació a la seva inhabilitació. Ni
Carles Puigdemont, ni el moviment independentista
apareixen com a actor principal.

8

10

Els principals actors individuals són professionals
(20,7%), per exemple personal sanitari o esportistes
com Leo Messi. Els actors Espanya, Govern espanyol
i Pedro Sánchez apareixen en un 27,8% de les peces,
mentre que els actors Catalunya, Govern català i Quim
Torra apareixen en un 30,9%.
Les principals temàtiques són la Covid-19, i a molta
distància els esports (futbol). En les informacions sobre
la Covid-19 apareix la temàtica de les relacions entre
Catalunya i Espanya de manera esporàdica. En aquests
casos es posa el focus en l’oposició del Govern català a
la declaració de l’estat d’alarma i en el qüestionament de
les mesures adoptades pel Govern espanyol, sobre tot a
l’inici de la pandèmia.
3. RESULTATS
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Taula 27.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a The Daily Telegraph

3.1.3. The Daily Telegraph
A The Daily Telegraph s’han comptabilitzat 69 peces
periodístiques en les quals es menciona Catalunya. Cal
tenir en compte que, com es mostra a la Taula 26, només
en un petit percentatge, un 26,1%, Catalunya va ser la
protagonista principal de la peça periodística, mentre
que a la resta, el 73,9%, la presència de Catalunya és
col·lateral i només hi apareix com a referència secundària
(com a localització geogràfica). Cal destacar que la
majoria de composicions periodístiques centrades en
Catalunya van ser protagonitzades pel Govern català.

24
34,8%
7
10,1%

7
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3
4,4%
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6
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JL

5
7,2%
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3
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1
1,4%
NV DS

Font: Elaboració pròpia

Taula 26.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
a The Daily Telegraph

18
26,1%

51
73,9%
Catalunya és protagonista

Catalunya no és protagonista

Font: Elaboració pròpia

Aquestes peces es van distribuir temporalment al llarg
de l’any 2020 tal com mostra la Taula 27. Els mesos amb
més publicacions amb mencions a Catalunya van ser el
mes de juliol, amb 24 peces (el 34,8%), seguit del mesos
de gener i març, amb 7 cada un (10,1% cada un). Com
s’indica en la Introducció d’aquest informe, en aquests
mesos es van produir dos dels esdeveniments amb
més impacte en la premsa internacional en aquest any:
en el mes de juliol es van produir diversos rebrots de
Covid-19 a Catalunya que van obligar a activar noves
restriccions que van tenir impacte sobre el turisme; i
en el mes de març es va declarar la pandèmia mundial
per Coronavirus i la premsa recull les friccions entre
els governs de Catalunya i d’Espanya arrel de l’inici de
l’estat d’alarma. L’elevat nombre de peces en el mes de
gener fan referència al rezolzament donat per ERC a
l’elecció de Pedro Sánchez com a president del Govern
espanyol. Si només es tenen en compte les peces
periodístiques en les quals Catalunya és protagonista es
manté la pauta i el mes de juliol destaca amb 6 notícies
sobre les 18 totals, un 33,3%. Com ja s’ha apuntat, en el
mes de juliol hi van haver diversos rebrots de Covid-19
en diverses zones de Catalunya.

3. RESULTATS

La pràctica totalitat de les peces periodístiques
referides a Catalunya no van ser signades pel
corresponsal del diari a l’Estat espanyol. En concret,
com es pot observar a la Taula 28, l’autoria del
corresponsal apareix en el 21,7% de les peces, enfront
del 78,3% de les ocasions en les quals les peces són
signades per altres periodistes o pel propi diari.

Taula 28.
Autoria de les peces
periodístiques
a The Daily Telegraph

15
21,7%

54
78,3%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al gènere, com es pot veure a la Taula 29,
destaca el baix nombre de peces d’opinió, un 2,9%,
davant del nombre de peces informatives, que
representen un 84,1%, i que és el gènere més emprat
per The Daily Telegraph per tractar aquest tema.
Destaca també el nombre de peces interpretatives, un
13%, principalment cròniques i entrevistes. Aquesta
baixa proporció de peces d’opinió es manté si ens
fixem només en les notícies en les quals Catalunya és
protagonista. En aquest cas, les peces interpretatives
suposen només un 5,6% del total (1 peça), mentre que
el 94,4% són notícies i no hi ha cap article d’opinió.
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NO IDENTIFICADA | 4 | 5,8%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 5 | 7,2%

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 4 | 5,8%

ECONOMIA | 0

SUCCESSOS | 0

INTERNACIONAL | 29 | 42,1%

NACIONAL | 27 | 39,1%

LOCAL | 0

PÀGINES D’OPINIÓ | 0

PORTADA | 0

Taula 30.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a The Daily Telegraph

ALTRES | 7 | 10,1%

ECONÒMIQUES | 1 | 1,5%

CULTURALS | 3 | 4,3%

Quant a les seccions del diari en les quals apareixen
les peces referides a Catalunya, tal com mostra la
Taula 30, destaca la intensa presència a la secció
d’Internacional que és la més habitual, amb un 42,1%
de les informacions. Seguidament se situa la secció
de Nacional (amb un 39,1%). Més allunyades se situen
la secció d’Esports (amb un 7,2%) i les de Cultura i
No Identificada (amb un 5,8% cada una). En el cas de
The Daily Telegraph, no apareix cap peça periodística
amb esment a Catalunya ni a la Portada ni a la
Contraportada.

ESPORTIVES | 7 | 10,1%

Opinatiu

SISTEMA JUDICIAL | 0

Interpretatiu

Font: Elaboració pròpia

POLÍTIQUES CATALANES | 12 | 17,4%

Informatiu

58
84,1%

POLÍTIQUES | 29 | 42,1%

9
13%

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 4 | 5,8%

Taula 31.
Principals fonts de les peces periodístiques
a The Daily Telegraph

2
2,9%

MEDIÀTIQUES | 6 | 8,7%

Taula 29.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a The Daily Telegraph

Font: Elaboració pròpia

Sobre els actors principals, les dades de la Taula 32
mostren que un gran nombre de peces periodístiques
de The Daily Telegraph estan protagonitzades per un
grup d’actors en l’òrbita de Catalunya (Catalunya,
Govern català i Quim Torra), que ho són en el 49,3%
dels casos. De forma individual, Catalunya com a
territori té el percentatge més alt com a actor en
les peces (un 30,4%), seguida dels professionals (un
24,6%). A prop, se situen un grup d’actors en l’òrbita
de l’Estat espanyol (Espanya, Govern espanyol) que
són els actors principals en el 11,6% de les peces. En
aquest sentit, crida l’atenció que el president Torra, tot
i el procés d’inhabilitació, només fos l’actor principal
en una peça periodística. En el cas de les informacions
en les quals Catalunya era protagonista, els actors de
l’àmbit català rebaixen la seva presència en un 38,9%.

Font: Elaboració pròpia

Les fonts més recurrents a The Daily Telegraph van ser
les polítiques no catalanes (un 42,1%). La presència
d’aquestes fonts és molt nombrosa en les unitats referides
a la pandèmia de Covid-19 i a la seva gestió, qüestió
que destaca en relació a l’escassa referència a fonts
acadèmiques i expertes (un 5,8%). Com mostra la Taula
31, li segueixen en nombre les fonts polítiques catalanes
(que apareixen en un 17,4% de les ocasions). La relació
entre fonts polítiques catalanes i fonts polítiques en
general s’inverteix en el cas de les peces periodístiques on
Catalunya és protagonista. En aquest cas, el percentatge
de les fonts polítiques catalanes és molt més alt (38,8%), i
el de les fonts polítiques en general es redueix (16,7%). Les
altres fonts emprades també són les mediàtiques, amb un
percentatge del 17,1%, seguides de les fonts esportives i
econòmiques, amb una presència residual del 5,6% cada
una, la representació d’una notícia del total.
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Taula 33.
Principals temàtiques de les
peces periodístiques
a The Daily Telegraph

BARCELONA | 0

TURISME | 1 | 1,5%

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 0

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 0

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA A | 2 | 2,9%

SUCCESSOS | 1 | 1,5%

GASTRONOMIA | 2 | 2,9%

Finalment, els principals temes de les peces
periodístiques en les quals es feia referència a
Catalunya és la Covid-19 (65,2%). Amb molta diferència,
com s’observa a la Taula 33, els segueixen els relatius al

MEMÒRIA HISTÒRICA | 2 | 2,9%

ECONOMIA | 0

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 0

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 0

MEDI AMBIENT | 1 | 1,5%

ALTRES | 0

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 6 | 8,7%

CULTURA I TRADICIONS | 4 | 5,7%

ESPORTS | 5 | 7,2%

COVID-19 | 45 | 65,2%

PROFESSIONALS | 17 | 24,6%

ALTRES | 6 | 8,7%

ECONÒMICS | 0

TESTIMONIS | 3 | 4,3%

PARLAMENT CATALUNYA | 0

POLÍTICS/PARTITS | 0

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 1 | 1,5%

SISTEMA JUDICIAL | 0

CARLES PUIGDEMONT | 0

QUIM TORRA | 1 | 1,5%

PEDRO SÁNCHEZ | 0

GOVERN ESPANYOL | 6 | 8,7%

ESPANYA | 2 | 2,9%

GOVERN CATALÀ | 12 | 17,4%

INDEPENDENTISTES | 0

CATALUNYA | 21 | 30,4%
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Taula 32.
Principals actors de les peces periodístiques
a The Daily Telegraph

Font: Elaboració pròpia

procés independentista (8,7%). Amb menys incidència,
se situen els esports (7,2%) i els temes culturals (5,7%).
Com s’observa a la Taula 33, la resta de temàtiques són
testimonials, amb una o dues peces.

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
THE DAILY TELEGRAPH
1

The Daily Telegraph va citar Catalunya en 69 peces
periodístiques. En un 26,1% d’elles, Catalunya és
protagonista.

3

2
Els mesos amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya són juliol, gener i març.

4
Poques peces signades pel corresponsal (21,7%).

5

Baix percentatge d’articles d’opinió (2,9%).

6
Catalunya no apareix cap vegada a la portada del diari.

7

Les principals fonts de la notícia són les polítiques no
catalanes (42,1%) i les polítiques catalanes (17,4%). En les
notícies on Catalunya és protagonista, el percentatge de
les polítiques catalanes es redueix (38,9%), però també
ho fa el de les polítiques en general (16,7%).

9

10
Quim Torra només apareix en una peça com actor
principal (1,5%).

25

8

La majoria de les composicions sobre Catalunya (un
81,2%) s’ubiquen en les seccions d’Internacional (42,1%)
i de Nacional (39,1%).

El principal actor és Catalunya com a territori, que
apareix en un 30,4% de les peces. Sumat a la resta
d’òrbita catalana (Govern català i Quim Torra), la xifra
augmenta a gairebé la meitat (49,3%). Els actors
Espanya, Govern espanyol i Pedro Sánchez apareixen en
un 11,6% de les peces.

Les principals temàtiques són la Covid-19 i el procés
independentista. En les informacions sobre Covid-19
subjau la temàtica de les relacions entre Catalunya i
Espanya. Es posa el focus en l’oposició del Govern català a
la declaració de l’estat d’alarma i en el seu qüestionament
de les mesures adoptades pel Govern espanyol.

3. RESULTATS
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Taula 35.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a The Guardian

3.1.4. The Guardian
A The Guardian s’han comptabilitzat 247 peces
periodístiques en les quals s’esmenta Catalunya. Cal
tenir en compte que, com mostra la Taula 34, només
en un petit percentatge, un 35,2%, Catalunya és la
protagonista principal de la peça periodística, mentre
que a la resta, el 64,8%, la presència de Catalunya és
residual i només apareix com a referència secundària
(com a localització geogràfica o com a destí turístic).
Cal destacar que la majoria de peces periodístiques
centrades en Catalunya van ser protagonitzades per
Catalunya com a territori i pel Govern català.

76
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Taula 34.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
a The Guardian

87
35,2%

160
64,8%
Catalunya és protagonista

Catalunya no és protagonista

Una gran part de les peces periodístiques referides
a Catalunya no van ser signades pel corresponsal
del diari a l’Estat espanyol. En concret, com es pot
observar a la Taula 36, l’autoria del corresponsal
només apareix en el 27,9% de les peces, davant del
72,1%, en què les peces són signades per altres
periodistes o pel propi diari.

Font: Elaboració pròpia

Aquestes peces es van distribuir temporalment durant
el 2020, tal com indica la Taula 35. Els mesos amb més
publicacions amb mencions a Catalunya van ser el mes
de juliol amb 76 peces (el 30,8%), seguit del mes d’agost
i d’octubre amb 25 cada un (10% respectivament).
Com s’exposa a la Introducció d’aquest informe: en
el mes de juliol a Catalunya va destacar el brot de
Covid-19 a la zona de Lleida, que va comportar un
augment de notícies sobre les friccions entre els
governs de Catalunya i d’Espanya. Si només es tenen
en compte les unitats periodístiques en què Catalunya
és protagonista, el mes de juliol és el que acumula més
peces (32 sobre 87, un 36,8%). Els períodes amb menys
peces periodístiques amb al·lusions a Catalunya van ser
els mesos de setembre i novembre (amb 3 peces cada
un, un 3,4% del total, respectivament) i el desembre
amb 1 (un 1,14%). El juny no en va tenir cap.

3. RESULTATS

Taula 36.
Autoria de les peces
periodístiques
a The Guardian

69
27,9%

178
72,1%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al gènere de les peces periodístiques, com
es pot veure a la Taula 37, destaca el baix nombre de
peces d’opinió, un 2,4%, enfront del nombre de peces
informatives, un 87,1%, que és el gènere més emprat
pel The Guardian per tractar aquest tema. Destaca
també el nombre de peces interpretatives, un 10,5%,
principalment cròniques i algunes entrevistes. Aquest
ordre es manté si ens fixem només en les notícies en
les quals Catalunya és protagonista. En aquest cas, els
articles d’opinió suposen un 2,3% del total, mentre que
el 93,1% són notícies i un 4,6% peces interpretatives.
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ALTRES | 19 | 7,7%

ECONÒMIQUES | 8 | 3,2%

Taula 39.
Principals fonts de les peces periodístiques
a The Guardian

CULTURALS | 11 | 4,5%

En les seccions del diari en les quals apareixen les peces
referides a Catalunya, tal com mostra la Taula 38,
destaca la intensa presència a la secció d’Internacional
que és, amb diferència, la més habitual amb un 69,2% de
les informacions. A molta distància se situen les seccions
d’Esports (amb un 13%) i la de Cultura (amb un 4,9%).
Les seccions menys utilitzades per ubicar els articles
sobre Catalunya han estat les pàgines d’Opinió (amb un
1,2%), en la línia de l’escassa presència d’articles d’opinió,
i la secció de Successos i la Contraportada, on només hi
va aparèixer un cop en cada una (0,4% respectivament).
Catalunya no va aparèixer en cap Portada dels diaris
analitzats. D’altra banda, destaca també el percentatge
de peces informatives assignades a la Categoria “No
identificada”, un 4%. En aquesta categoria s’han recollit
aquelles unitats periodístiques en les quals no constava
la secció o la secció que hi constava quedava fora de la
classificació (bàsicament “Gastronomia” i “Viatges”).

ESPORTIVES | 32 | 13%

Opinatiu

SISTEMA JUDICIAL | 5 | 2%

Interpretatiu

Font: Elaboració pròpia

POLÍTIQUES CATALANES | 56 | 22,7%

Informatiu

215
87,1%

POLÍTIQUES | 94 | 38%

26
10,5%

catalanes (que apareixen en un 22,7% de les ocasions),
i que també estan presents en informacions sobre la
pandèmia o en peces referides a afers parlamentaris.
La proporció entre fonts polítiques catalanes i fonts
polítiques en general és semblant en el grup de les
peces periodístiques on Catalunya és protagonista. En
aquest cas, tant el percentatge de les fonts polítiques
catalanes com el de les fonts polítiques en general
pugen (27,5% i 41,3% respectivament). Seguidament,
les fonts més emprades on Catalunya és protagonista:
són les esportives (6,8%) i les mediàtiques (5,7%). Amb
una presència residual, amb un percentatge menor 5%
cada una, apareixen altres fonts com les acadèmiques,
les econòmiques o les judicials.

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 14 | 5,7%

6
2,4%

MEDIÀTIQUES | 8 | 3,2%

Taula 37.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a The Guardian

Font: Elaboració pròpia

NO IDENTIFICADA | 10 | 4%

CONTRAPORTADA | 1 | 0,4%

ESPORTS | 32 | 13%

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 12 | 4,9%

ECONOMIA | 6 | 2,4%

SUCCESSOS | 1 | 0,4%

INTERNACIONAL | 171 | 69,2%

NACIONAL | 11 | 4,5%

LOCAL | 0

PÀGINES D’OPINIÓ | 3 | 1,2%

PORTADA | 0

Taula 38.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a The Guardian

Font: Elaboració pròpia

Les fonts més recurrents a The Guardian van ser les
polítiques (un 38%). Dins aquest grup es troben,
principalment, governs i càrrecs polítics tant de l’Estat
espanyol com d’altres països. La presència d’aquestes
fonts és molt nombrosa en les peces referides a la
pandèmia de la Covid-19 i a la seva gestió, qüestió
que destaca en relació a l’escassa referència a fonts
acadèmiques i expertes (un 5,7%). Com mostra la
Taula 39, a les fonts de l’àmbit polític les segueixen
en nombre les fonts polítiques específicament
27

Pel que fa als actors principals, tal com mostren les
dades de la Taula 40, les peces periodístiques de The
Guardian estan protagonitzades, en bona mesura, per
la categoria de professionals amb un percentatge del
25,9%. Seguidament, se situa Catalunya com a territori
(20,2%), que sumada a la resta del d’actors en la seva
òrbita (Govern català i Quim Torra) sumen un 44,1%
de les peces. Concretament, sobre la presència de
Quim Torra, és l’actor principal en 15 peces, un 6,1%
del total, arrel del procés d’inhabilitació però també
en referència a les seves declaracions respecte a la
gestió de pandèmia. En el cas del grup d’actors en
l’òrbita de l’Estat espanyol (Espanya, Govern espanyol
i Pedro Sánchez) són els actors protagonistes en el
10,9% dels casos. En el cas de les informacions en les
quals Catalunya és protagonista, els actors de l’àmbit
català tenen presència en un 47,7% de les peces;
mentre que els actors de l’àmbit espanyol augmenten
considerablement, fins un 37,9%.
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PROFESSIONALS | 64 | 25,9%

ALTRES | 11 | 4,6%

ECONÒMICS | 8 | 3,2%

TESTIMONIS | 6 | 2,4%

PARLAMENT CATALUNYA | 1 | 0,4%

POLÍTICS/PARTITS | 7 | 2,8%

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

SISTEMA JUDICIAL | 2 | 0,8%

CARLES PUIGDEMONT | 1 | 0,4%

QUIM TORRA | 15 | 6,1%

PEDRO SÁNCHEZ | 3 | 1,2%

GOVERN ESPANYOL | 20 | 8,1%

ESPANYA | 4 | 1,6%

GOVERN CATALÀ | 44 | 17,8%

INDEPENDENTISTES | 11 | 4,5%

CATALUNYA | 50 | 20,2%

Taula 40.
Principals actors de les peces periodístiques
a The Guardian

Font: Elaboració pròpia

BARCELONA | 1 | 0,4%

TURISME | 4 | 1,6%

SUCCESSOS | 5 | 2,1%

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 0

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 1 | 0,4%

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 2 | 0,8%

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 19 | 7,7%

ALTRES | 2 | 0,9%

les relacions entre Catalunya i Espanya (1,2%), tot i que
aquestes s’esmenten en algunes de les informacions
sobre la Covid-19, quan s’explica l’oposició del Govern
català a diverses mesures preses, o no preses, pel
Govern espanyol o a les seves queixes per la declaració
de l’estat d’alarma, fet que resulta coherent amb la
presència de Quim Torra com a actor polític destacat
en la cobertura d’aquest diari.

GASTRONOMIA | 4 | 1,6%

MEMÒRIA HISTÒRICA | 1 | 0,4%

ECONOMIA | 4 | 1,6%

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 3 | 1,2%

MEDI AMBIENT | 3 | 1,2%

CULTURA I TRADICIONS | 9 | 3,6%

ESPORTS | 30 | 12,1%

COVID-19 | 156 | 63,2%

Taula 41.
Principals temàtiques de les
peces periodístiques
a The Guardian

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 3 | 1,2%

Finalment, el principal tema de les peces periodístiques
en les quals es feia referència a Catalunya és la Covid-19
(63,2%). Seguidament, però amb força distància, estan
els esports (12,1%), concretament l’intent de Messi
de deixar el Barça, el mercat futbolístic de fitxatges i
diferents competicions esportives. Com s’observa a
la Taula 41, amb menys incidència, se situen els temes
del procés independentista (7,7%) o relacionats amb la
cultura (3,6%). Destaca l’escassa presència temàtica de

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
THE GUARDIAN
1

The Guardian va citar Catalunya en 247 peces
periodístiques. En un 35,2% d’elles, Catalunya és
protagonista.

3

2
Els mesos amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya són juliol, agost i octubre.

4
Poques peces signades pel corresponsal (27,9%).

5

Baix percentatge d’articles d’opinió (2,4%).

6
Catalunya no apareix en cap portada del diari.

7

Les principals fonts de la notícia són les polítiques, tant
les no catalanes com les catalanes. En les notícies on
Catalunya és protagonista, les polítiques catalanes
superen les no catalanes.

9

10
Quim Torra apareix en 15 peces com actor principal.

29

8

La majoria de les informacions sobre Catalunya (un
82,2%) s’ubiquen en les seccions d’Internacional (69,2%)
i d’Esports (13%).

Els principals actors són els professionals i Catalunya.
Els actors Espanya, Govern espanyol i Pedro Sánchez
apareixen en un 10,9% de les peces mentre que els
actors Catalunya, Govern català i Quim Torra apareixen
en un 44,1%.

Les principals temàtiques són la Covid-19 i els esports
(futbol). En les informacions sobre la Covid-19 subjau
la temàtica de les relacions entre Catalunya i Espanya.
Es posa el focus en l’oposició del Govern català a la
declaració de l’estat d’alarma i en el seu qüestionament
de les mesures adoptades pel Govern espanyol.
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3.1.5. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Taula 43.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a Frankfurter Allgemeine
16
16,5%
20
12
11
20,6%
12,4%
11,3%

Al Frankfurter Allgemeine s’han detectat 97 peces
periodístiques en les quals se cita Catalunya. Cal tenir
en compte que, com es pot veure a la Taula 42, només
en un 37,1% d’elles Catalunya va ser la protagonista
principal de la peça periodística, mentre que a la resta,
el 62,9%, la presència de Catalunya és col·lateral i
1
1,05%
només apareix com a referència secundària (en els
7
comentaris sobre la formació del Govern de Madrid, o
6
7,2%
sobre l’apertura o tancament de zones per la Covid-19).
6,2%
2
Cal destacar que la majoria de peces periodístiques
2,1%
centrades en Catalunya van ser protagonitzades per
temes polítics (la formació de govern de Pedro Sánchez GN FB MÇ AB MG JN JL
Font: Elaboració pròpia
o el procés independentista) i per la pandèmia.

Taula 42.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
al Frankfurter Allgemeine

36
37,1%

6
6,2%
11
11,3%

AG

ST

4
4,1%
1
1,05%
OC NV DS

Pràcticament la meitat de les peces periodístiques
referides a Catalunya les va signar el corresponsal
del mitjà a l’Estat espanyol, Hans-Cristian Rössler.
En concret, com indica la Taula 44, l’autoria d’aquest
periodista apareix en el 49,5% dels ítems, mentre que el
50,5% de les peces són signades per altres periodistes
o pel propi diari.

61
62,9%
Catalunya és protagonista

Catalunya no és protagonista

Font: Elaboració pròpia

Aquestes peces es van distribuir temporalment al llarg
de l’any 2020, tal com mostra la Taula 43. Els mesos amb
més publicacions que al·ludeixen Catalunya van ser el
mes d’agost amb 20 peces (el 20,6%), seguit del mes de
gener (amb un 12,4%) i dels mesos de setembre i març
amb 11 (11,3% respectivament). En el mes d’agost la
majoria de les peces analitzades fan referència a l’intent
de Leo Messi, jugador del Barça, d’abandonar el club i
a les conseqüències sobre el turisme dels tancaments
provocats pels rebrots de la Covid-19, qüestions que
es mantenen durant una part del mes de setembre.
L’elevat nombre de peces al mes de març té a veure amb
les desavinences dels governs de Catalunya i d’Espanya
per la gestió de la pandèmia en els seus inicis. En el mes
de gener, gran part de les peces estan relacionades amb
la investidura de Pedro Sánchez gràcies a l’abstenció
d’ERC (entre d’altres grups polítics). Els mesos amb
menor presència de Catalunya en el diari alemany van
ser maig, desembre i juny.

Taula 44.
Autoria de les peces
periodístiques
a Frankfurter Allgemeine

48
49,5%

49
50,5%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al gènere de les peces periodístiques en les
que es menciona Catalunya, com es pot veure a la Taula
45, destaca el baix nombre de peces interpretatives, un
9,3%, i de peces d’opinió, un 5,1%, davant del nombre
de peces informatives, un 85,6%, que és el gènere més
emprat pel Frankfurter Allgemeine per tractar aquest
tema.

Taula 45.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a Frankfurter Allgemeine

5
5,1%

9
9,3%
Informatiu

Font: Elaboració pròpia
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30

COBERTURA PERIODÍSTICA I IMATGE DE CATALUNYA
A LA PREMSA INTERNACIONAL. A NY 2020

La secció del diari en què més apareixen les peces
referides a Catalunya, tal com mostra la Taula 46, és
la secció Nacional, que en el cas d’aquest diari agrupa
les notícies de caire polític, amb un 47,4% de les
informacions. Més allunyades, se situen les seccions
d’Internacional (amb un 13,4%), la d’Economia (amb

un 12,4%) i la d’Esports (amb un 10,3%). No s’han
pogut identificar les seccions d’un 14,4% de les peces
perquè no estaven identificades o perquè pertanyien
a seccions que nos es recullen a la graella d’anàlisi com
Zeitgeschenen (actualitat) o Feuilleton.

NO IDENTIFICADA | 14 | 14,4%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 10 |10,3%

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 1 | 1,05%

ECONOMIA | 12 | 12,4%

SUCCESSOS | 0

INTERNACIONAL | 13 | 13,4%

NACIONAL | 46 | 47,4%

LOCAL | 0

PÀGINES D’OPINIÓ | 1 | 1,05%

PORTADA | 0

Taula 46.
Seccions en les quals apareixen les peces on es
menciona Catalunya a Frankfurter Allgemeine

Font: Elaboració pròpia

Les fonts més recurrents en el Frankfurt Allgemeine van
ser les fonts polítiques no catalanes, amb un 35,1%.
Com mostra la Taula 47, a les fonts de l’àmbit polític les
segueixen en nombre les fonts polítiques catalanes (que
apareixen en un 13,4% de les ocasions). Les següents
fonts que tenen més presència són les econòmiques
(amb un 12,4%) i després les fonts esportives (10,3%).
En el cas del es peces on Catalunya és protagonista,
la distribució de les fonts és diferent. En aquest cas,
destaquen les fonts polítiques catalanes, amb un
27,7%. A continuació, les fonts polítiques no catalanes

que apareixen en un 19,4% de les ocasions. Ambdós
tipus de fonts es refereixen a les dificultats de formació
de govern de Pedro Sánchez i a la seva relació amb la
política de Catalunya. Les següents fonts amb més
presència són les esportives (amb un 19,4%) i les fonts
del sistema judicial (13,8%). En aquestes peces es parla
principalment del judici al Major Trapero. En el cas de
les peces periodístiques protagonitzades per Catalunya
hi ha un nombre baix de fonts culturals i econòmiques
(5,5%) i només un cas de fonts mediàtiques, acadèmiques
i expertes (2,7%).

ALTRES | 14 | 14,4%

ECONÒMIQUES | 12 | 12.4%

CULTURALS | 4 | 4,1%

ESPORTIVES | 10 | 10,3%

SISTEMA JUDICIAL | 5 | 5,2%

POLÍTIQUES CATALANES | 13 |13,4%

POLÍTIQUES | 34 | 35,1%

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 4 | 4,1%

MEDIÀTIQUES | 1 | 1%

Taula 47.
Principals fonts de les peces periodístiques
a Frankfurter Allgemeine

Font: Elaboració pròpia
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Pel que fa als actors principals, les dades de la Taula
48 mostren que el principal actor de les peces que
citen Catalunya al diari alemany és Pedro Sánchez
que apareix com actor principal en un 14,4% de les
peces seguit pel Govern espanyol que apareix en el
9,3% de les peces analitzades. Els actors de l’òrbita
catalana (Catalunya, Govern català i Quim Torra)
tenen una presència menor, un 15,4%. En canvi, en

el cas de les unitats protagonitzades per Catalunya
destaca l’alt percentatge de mencions a Quim Torra
(19,4%). En aquestes peces apareixen en igual nombre
els Independentistes i Pedro Sánchez, amb un 11,1%.
Els actors Govern Espanyol i Catalunya, Carles
Puigdemont només apareixen en una ocasió (2,7%),
com els Testimonis i l’Economia.

PROFESSIONALS | 9 | 9,3%

ALTRES | 29 | 29,9%

ECONÒMICS | 7 | 7,2%

TESTIMONIS | 2 | 2,2%

PARLAMENT CATALUNYA | 2 | 2%

POLÍTICS/PARTITS | 0

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

SISTEMA JUDICIAL | 0

CARLES PUIGDEMONT | 1 | 1%

QUIM TORRA | 7 | 7,2%

PEDRO SÁNCHEZ | 14 | 14,4%

GOVERN ESPANYOL | 9 | 9,3%

ESPANYA | 7 | 7,2%

GOVERN CATALÀ | 7 | 7,2%

INDEPENDENTISTES | 4 |4,1%

CATALUNYA | 1 | 1%

Taula 48.
Principals actors de les peces periodístiques
a Frankfurter Allgemeine

Font: Elaboració pròpia

BARCELONA | 1 | 1%

TURISME | 0

SUCCESSOS | 1 | 1%

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 1 | 1%

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 7 | 7,2%

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 2 | 2,1%

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 11 | 11,3%

ALTRES | 7 | 7,2%

economia (4,1%), accions legislatives o parlamentaries
(3,1%), cultura i tradicions, memòria històrica i accions
del Govern català (2,1%). Finalment, amb només una
entrada, gastronomia, política lingüística, successos i
Barcelona (1%).

GASTRONOMIA | 1 | 1%

MEMÒRIA HISTÒRICA | 2 | 2,1%

ECONOMIA | 4 | 4,1%

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 3 | 3,1%

MEDI AMBIENT | 0

CULTURA I TRADICIONS | 2 | 2,1%

ESPORTS | 7 | 7,2%

COVID-19 | 43 | 44,3%

Taula 49.
Principals temàtiques de les
peces periodístiques
a Frankfurter Allgemeine

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 5 | 5,3%

Finalment, els principals temes de les peces
periodístiques en les quals es fa referència a Catalunya
són bàsicament els relacionats amb la Covid-19
(44,3%). Altres temes tractats, tot i que amb menys
intensitat son: el procés independentista (11,3%),
esports, accions del Govern espanyol i d’altres (7,2%),

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
FRANKFURTER ALLGEMEINE
1

Frankfurter Allgemeine va citar Catalunya en 97 peces
periodístiques. En un 37,1% d’elles, Catalunya n’és
protagonista.

3

2
Els mesos amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya són agost, gener, setembre i març.

4
Gairebé la meitat de les composicions van ser signades
pel corresponsal (un 49,5%).

5

Baix percentatge d’articles
interpretatius (9,3%).

6
Catalunya no apareix en cap portada del diari.

7

Les principals fonts de la notícia són les polítiques
(35,1%) i les polítiques catalanes (13,4%). En les peces
periodístiques amb Catalunya com a protagonista,
les principals fonts són les polítiques catalanes, que
destaquen amb un 27,7%.

9

(5,1%)

i

La majoria de les peces sobre Catalunya s’ubiquen
en les seccions de Nacional (Política), un 47,4%, i
d’Internacional (13,4%).

8
Els principals actors són Pedro Sánchez i el Govern
espanyol (que apareixen en un 23,7% de les peces).

10
En les peces en què Catalunya és la protagonista,
destaca com actor Quim Torra (19,4%).

33

d’opinió

Les principals temàtiques són la Covid-19 (44,3%) i el
procés independentista (11,3%).
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Taula 51.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a Süddeutsche Zeitung
7
9
12,5%
16,2%

3.1.6. Süddeutsche Zeitung

Al Süddeutsche Zeitung s’han detectat 56 peces
periodístiques en les quals s’al·ludeix Catalunya. Cal
tenir en compte que, com presenta la Taula 50, en 33
d’elles, un 58,9%, Catalunya va ser la protagonista
principal de la peça periodística, mentre que a la resta,
el 41,1%, la presència de Catalunya és minoritària
i només apareix com a referència secundària. Cal
destacar que la majoria de peces periodístiques
centrades en Catalunya van ser protagonitzades
per esportistes, principalment per Leo Messi, per la
Covid-19, i per la situació política de Catalunya.
GN

4
7,1%
6
10,7%

FB
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4
7,1%

2
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Taula 50.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
al Süddeutsche Zeitung

33
58,9%

23
41,1%
Catalunya és protagonista

Catalunya no és protagonista

Font: Elaboració pròpia

Aquestes peces es van distribuir temporalment durant
el 2020, tal com mostra la Taula 51. El mes que destaca
amb més publicacions és gener amb el 16,2% de les
peces que mencionen Catalunya. En aquest mes,
com s’ha indicat en la Introducció d’aquest treball
es va produir la investidura de Pedro Sánchez com a
president del Govern d’Espanya, amb el recolzament
d’ERC, entre d’altres partits. El segon més amb més
peces referides a Catalunya és setembre (12,5%),
quan es va produir la inhabilitació del president Torra.
En la resta de mesos, el nombre de publicacions és
molt similar. En el cas de les notícies protagonitzades
per Catalunya, els mesos amb més publicacions van
ser gener amb 8 peces (el 24,2%), seguit d’octubre,
amb un 15,1%. Durant el mes de gener es van tractar
principalment les eleccions catalanes, mentre que al
mes d’octubre els temes van ser variats (Covid-19,
política catalana i els casos de corrupció en el si de la
monarquia espanyola van ser els més destacats). Els
mesos d’agost i setembre, amb un 12,1% cadascun,
centren l’atenció en un esportista, concretament en
Messi.

Una gran part de les peces periodístiques referides
a Catalunya no van ser signades per la corresponsal
del diari a l’Estat espanyol. En concret, com es pot
observar a la Taula 52, l’autoria de la corresponsal
només apareix en el 33,9% de les peces. El 66,1%,
de les peces són signades per altres periodistes o pel
propi diari.

Taula 52.
Autoria de les peces
periodístiques
a Süddeutsche Zeitung

19
33,9%

37
66,1%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al gènere de les peces periodístiques on
se cita Catalunya, com es pot veure a la Taula 53,
destaca el baix nombre de peces interpretatives, un
3,6% davant el 80,3% de peces informatives, que és
el gènere més emprat pel Süddeutsche Zeitung per
tractar aquest tema. Destaca també el baix nombre
de peces opinatives, un 16,1%. Unes proporcions
similars s’observen en les peces amb Catalunya de
protagonista.
Taula 53.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a Süddeutsche Zeitung

9
16,1%

2
3,6%
Informatiu

Interpretatiu

45
80,4%
Opinatiu
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Pel que fa a les seccions del diari en les quals apareixen
les peces referides a Catalunya, tal com mostra la Taula
54 destaca la intensa presència a la secció de Nacional,
d’Esports i Internacional, amb un 26,8% de les
informacions les dues primeres, i un 19,6% la darrera.
A molta distància se situa la secció d’Opinió (7,1%). En

el cas de les peces periodístiques protagonitzades per
Catalunya, la secció més habitual és la d’Internacional,
amb un 27% de les peces, seguida de la de Nacional i
Esports, amb un 10% cadascuna. En aquest cas, la
secció d’Opinió conté el 9% de les peces.

NO IDENTIFICADA | 6 | 10,7%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 15 | 26,8%

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 2 | 3,6%

ECONOMIA | 1 | 1,8%

SUCCESSOS | 0

INTERNACIONAL | 11 | 19,6%

NACIONAL | 15 | 26,8%

LOCAL | 2 | 3,6%

PÀGINES D’OPINIÓ | 4 | 7,1%

PORTADA | 0

Taula 54.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a Süddeutsche Zeitung

Font: Elaboració pròpia

Les fonts més recurrents en el Süddeutsche Zeitung van
ser les polítiques no catalanes (un 32,1%). Com mostra
la Taula 55, seguides per les de l’àmbit esportiu (amb
un 26,8%) i les polítiques catalanes (amb un 14,3%). En
menor quantitat, també apareixen fonts acadèmiques
i expertes (8,9%) i el que hem classificat com d’altres
(12,5%), que son bàsicament fonts sanitàries.

Només hi ha una font mediàtica (1,8%). En el cas de
les informacions protagonitzades per Catalunya,
destaquen les fonts esportives (un 30,3%). Dins aquest
grup es troben, principalment, notícies sobre el FC
Barcelona i també sobre Messi. A les fonts de l’àmbit
esportiu les segueixen en nombre les fonts polítiques
catalanes i polítiques en general (amb un 24,4%).

ALTRES | 7 | 12,5%

ECONÒMIQUES | 0

CULTURALS | 2 | 3,6%

ESPORTIVES | 15 | 26,8%

SISTEMA JUDICIAL | 0

POLÍTIQUES CATALANES | 8 | 14,3%

POLÍTIQUES | 18 | 32,1%

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 5 | 8,9%

MEDIÀTIQUES | 1 | 1,8%

Taula 55.
Principals fonts de les peces periodístiques
a Süddeutsche Zeitung

Font: Elaboració pròpia
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(Govern de Catalunya, Quim Torra) amb un 14,3% de
les cites, tot i que cal destacar que 10,7% pertanyen a
l’aleshores president, Quim Torra. En relació a les peces
protagonitzades per Catalunya hi ha menys varietat
de categories, tot i que es manté el protagonisme dels
professionals de l’esport (un 33,3%), seguits amb el
mateix percentatge, un 18,1%, de les categories de
Govern espanyol, Quim Torra i per Pedro Sánchez (un
15,1%).

Sobre els actors principals, les dades de la Taula 56
mostren que un gran nombre de peces periodístiques
del Süddeutsche Zeitung estan protagonitzades,
en bona mesura, per professionals de l’esport (un
35,7%), específicament professionals del futbol. Un
percentatge similar obtenen els actors de l’òrbita
d’Espanya (Govern espanyol i Pedro Sánchez) que
apareixen en el 35,7% de les peces analitzades.
Més allunyades se situen els actors polítics catalans

PROFESSIONALS | 20 | 35,7%

ALTRES | 5 | 8,9%

ECONÒMICS | 0

TESTIMONIS | 0

PARLAMENT CATALUNYA | 0

POLÍTICS/PARTITS | 0

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

SISTEMA JUDICIAL | 0

CARLES PUIGDEMONT | 2 | 3,6%

QUIM TORRA | 6 | 10,7%

PEDRO SÁNCHEZ | 8 | 14,3%

GOVERN ESPANYOL | 12 | 21.4%

ESPANYA | 0

GOVERN CATALÀ | 2 | 3,6%

INDEPENDENTISTES | 1 | 1,8%

CATALUNYA | 0

Taula 56.
Principals actors de les peces periodístiques
a Süddeutsche Zeitung

Font: Elaboració pròpia

BARCELONA | 1 | 1,8%

TURISME | 0

SUCCESSOS | 1 | 1,8%

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 4 | 7,1%

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 3 | 5,4%

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 5 | 8,9%

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 2 | 3,6%

ALTRES | 0

són gairebé els únics temes tractats. A molta distància,
se situen el procés independentista (8,9%), les accions
del Govern espanyol (7,1%), accions del Govern català
(5,4%), cultura i tradicions (3,6%), medi ambient,
Barcelona i política lingüística (1,8%), i altres (3,6%),
que inclou dos articles sobre el temporal Glòria.

GASTRONOMIA | 0

MEMÒRIA HISTÒRICA | 0

ECONOMIA | 0

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 0

MEDI AMBIENT | 1 | 1,8%

CULTURA I TRADICIONS | 2 | 3,6%

ESPORTS | 14 | 25%

COVID-19 | 17 | 30,3%

Taula 57.
Principals temàtiques de les
peces periodístiques
a Süddeutsche Zeitung

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 6 | 10,7%

Finalment, els principals temes de les peces
periodístiques en les quals es feia referència a
Catalunya són la Covid-19 (30,3%) i els esports (25%),
concretament es parla de Messi. Com s’observa a
la Taula 57, entre totes dues categories sumen un
percentatge del 55,3% de les informacions i, per tant,

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
SÜDDEUTSCHE ZEITTU
ZEITTUNG
1

Süddeutsche Zeitung va citar Catalunya en 56 peces
periodístiques. En un 58,9% d’elles, Catalunya n’és
protagonista.

3

2
Els mesos amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya són gener i setembre.

4
Baix percentatge d’articles d’opinió (16,1%) i molt baix de
gènere interpretatiu (3,6%).

Poques unitats signades per la corresponsal (33,9%).

5

6
La majoria de les peces sobre Catalunya s’ubiquen en les
seccions de Nacional, Internacional i Esports.

Catalunya no apareix en cap portada.

7

9
37

En el cas de les peces que mencionen Catalunya, les
principals fonts són les polítiques no catalanes (32,1%)
seguides per les esportives (26,8%) i per les polítiques
catalanes, que se situen a més distància (14,3%). Les
principals fonts de la notícies protagonitzades per
Catalunya són les esportives (30,3%), seguides per
Polítiques i Polítiques Catalanes (ambdues amb 24,4%).

En el cas de les peces protagonitzades per Catalunya,
el Govern Espanyol i Quim Torra obtenen el 18,1% de les
mencions i Pedro Sanchez, el 15,1%.

8

10

Els principals actors són professionals de l’esport i els
actors de l’òrbita de l’Estat espanyol (tots en un 35,7%
de les peces analitzades). El següent actor més citat és
l’aleshores president Quim Torra (10,7%).

Les principals temàtiques són la Covid-19 (30,3%) i el
futbol (25%). Però cal destacar un 10,7% dels temes
són les relacions Catalunya-Espanya, i el procés
independentista (8,9%).
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Taula 59.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a Corriere della Sera

3.1.7. Corriere della Sera

A Corriere della Sera s’han detectat 124 peces
23
16
18,5%
12,9%
periodístiques en les quals es menciona Catalunya. Cal
12
tenir en compte que, com mostra la Taula 58, només en
18
9,6%
14,6%
un petit percentatge d’elles, un 38,7%, Catalunya va ser
6
la protagonista principal de la peça periodística, mentre
5
4,8%
13
4%
que a la resta, el 61,3%, la presència de Catalunya és
10,5%
col·lateral i només apareix com a referència secundària
10
8
(com a localització geogràfica o fins i tot com a nom
8,1%
7
6,5%
5,6%
d’un vegetal típic de la cuina italiana). Cal destacar
4
2
3,2%
que la majoria de peces periodístiques centrades en
1,6%
Catalunya van ser protagonitzades per esportistes,
GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS
principalment per Leo Messi.
Font: Elaboració pròpia

Taula 58.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
a Corriere della Sera

48
38,7%

76
61,3%
Catalunya és protagonista

Catalunya no és protagonista

Font: Elaboració pròpia

Aquestes peces es van distribuir temporalment al llarg
de l’any 2020, tal com s’indica a la Taula 59. Els mesos
amb més publicacions amb mencions a Catalunya van
ser el mes de juliol amb 23 peces (el 18,5%), seguit del
mes de setembre amb 18 (14,6%), i del març amb 16
(12,9%). Com s’argumenta a la Introducció d’aquest
informe, en aquests mesos es van produir tres dels
esdeveniments amb més impacte en la premsa
internacional en aquell any: en el mes de juliol es van
produir diversos rebrots de la Covid-19 a Catalunya; en
el mes de setembre es va produir la inhabilitació judicial
del president Torra; i en el mes de març es va declarar
la pandèmia mundial per Coronavirus i la premsa recull
les friccions entre els governs de Catalunya i d’Espanya
arrel de la declaració de l’estat d’alarma. De fet, si
només es tenen en compte les peces periodístiques
en què Catalunya és protagonista, el mes de setembre
és el que acumula més peces (10 sobre 48, un 20,8%).
Els períodes amb menys peces periodístiques amb
al·lusions a Catalunya van ser els mesos de desembre
(amb 2 peces, un 1’6% del total), octubre amb 4 (un
3,2%) i novembre amb 5 (un 4%).

3. RESULTATS

Una gran part de les peces periodístiques referides a
Catalunya no van ser signades per la corresponsal del
diari a l’Estat espanyol. En concret, com es pot observar
a la Taula 60, l’autoria de la corresponsal només apareix
en el 16,1% de les peces, davant del 83,9%, en què les
peces són signades per altres periodistes o pel propi
diari.

Taula 60.
Autoria de les peces
periodístiques
a Corriere della Sera

20
16,1%

104
83,9%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al gènere, com es pot veure a la Taula 61,
destaca el baix nombre de peces d’opinió, un 9,7%
davant de 69,3% de peces informatives que és el gènere
més emprat per Corriere della Sera per tractar aquest
tema. Destaca també el considerable nombre de peces
interpretatives, un 21%, principalment cròniques i
algunes entrevistes. Aquesta proporció es manté si
ens fixem només en les notícies en les quals Catalunya
és protagonista. En aquest cas, els articles d’opinió
suposen un 8,3% del total, mentre que el 60,5% són
notícies i un 31,2% peces interpretatives.
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NO IDENTIFICADA | 27 | 21,8%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 54 | 43,6%

Font: Elaboració pròpia

Les fonts més recurrents a Corriere della Sera van ser
les esportives (un 41,1%). Dins aquest grup es troben,
principalment, jugadors i entrenadors de futbol,
directius de clubs i d’organismes de govern de futbol,
però també esportistes d’altres disciplines com el
motociclisme i la Fórmula 1. Com mostra la Taula 63,
a les fonts de l’àmbit esportiu les segueixen en nombre
les fonts polítiques espanyoles o d’altres països (que
apareixen en un 22,6% de les ocasions). La presència
d’aquestes fonts és molt nombrosa en les peces
39

ALTRES | 10 | 8,1%

ECONÒMIQUES | 3 | 2,3%

Font: Elaboració pròpia

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 1 | 0,8%

ECONOMIA | 4 | 13,2%

SUCCESSOS | 12 | 9,7%

INTERNACIONAL | 18 | 14,5%

NACIONAL | 0

LOCAL | 0

PÀGINES D’OPINIÓ | 7 | 5,6%

PORTADA | 1 | 0,8%

Taula 62.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a Corriere della Sera

Taula63 .
Principals fonts de les peces periodístiques
a Corriere della Sera

CULTURALS | 10 | 8,1%

Pel que fa a les seccions del diari en les que apareixen
les peces referides a Catalunya, tal com mostra la
Taula 62, destaca la intensa presència a la secció
d’Esports que és, amb diferència, la més habitual amb
un 43,6% de les informacions. A molta distància se
situen les seccions d’Internacional (amb un 14,5%)
i la de Successos (amb un 9,7%). Les seccions menys
utilitzades per ubicar els articles sobre Catalunya
han estat les pàgines d’Opinió (amb un 5,6%), en la
línia de l’escassa presència d’articles d’opinió, i la
Portada, on només hi va aparèixer un cop (0,8%).
D’altra banda, destaca també l’elevat percentatge
de peces informatives assignades a la Categoria “No
identificada”, un 21,8%. En aquesta categoria s’han
recollit aquestes peces periodístiques en les que no
constava la secció o en les quals la secció que constava
quedava fora de la classificació (com, per exemple,
“Estil”, “Gastronomia”, “Viatges” o “Miscel·lània”).

ESPORTIVES | 51 | 41,1%

Opinatiu

SISTEMA JUDICIAL | 1 | 0,8%

Interpretatiu

Font: Elaboració pròpia

POLÍTIQUES CATALANES | 11 | 8,9%

Informatiu

86
69,3%

POLÍTIQUES | 28 | 22,6%

26
21%

referides a la pandèmia de la Covid-19 i a la seva gestió,
qüestió que destaca en relació a l’escassa referència a
fonts acadèmiques i expertes (un 4,8%). Corriere della
Sera també recorre, tot i que en menor mesura (8,9%),
a fonts polítiques catalanes que, a més d’aparèixer en
informacions sobre la pandèmia, estan presents en
peces referides a tràmits parlamentaris. La proporció
entre fonts polítiques catalanes i fonts polítiques en
general s’inverteix en el cas de les peces periodístiques
on Catalunya és protagonista. En aquestes peces, l’ús
de fonts polítiques catalanes (20,8%) dobla el de les
fonts polítiques no catalanes (10,4%). En aquest cas,
les fonts més emprades també són les esportives, en
un 51% de les ocasions. En segon terme, es troben
les fonts culturals (8,1%) i les categoritzades com a
“Altres” (també un 8%) que agrupen, principalment,
testimonis d’esdeveniments. Amb una presència
residual, que no arriba al 5%, apareixen altres fonts
com les mediàtiques, les econòmiques o les judicials.

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 6 | 4,8%

12
9,7%

MEDIÀTIQUES | 4 | 3,2%

Taula 61.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a Corriere della Sera

Pel que fa als actors principals, les dades de la Taula
64 mostren poca varietat de categories. Així, un
gran nombre de peces periodístiques de Corriere
della Sera estan protagonitzades, en bona mesura,
per professionals de l’esport (un 53,2%). A molta
distància, un 21%, la categoria “Altres” agrupa perfils
com membres d’ONGs, voluntaris. Al final, se situen un
grup d’actors en l’òrbita de l’Estat espanyol (Espanya,
Govern espanyol i Pedro Sánchez) que són els actors
principals en el 16,9% de les peces; i un grup d’actors
en l’òrbita de Catalunya (Catalunya i Govern català)
en el 8,9% dels casos. En aquest sentit, crida l’atenció
que el president Torra, tot i el procés d’inhabilitació,
no fos l’actor principal en cap peça periodística (tot i
que sí apareix citat en 4 ocasions, un 8,3%, com actor
no principal). En el cas de les informacions en les quals
Catalunya era protagonista, aquests actors de l’àmbit
català doblen la seva presència fins a un 16,6%.
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PROFESSIONALS | 66 | 53,8%

ALTRES | 26 | 21%

ECONÒMICS | 0

TESTIMONIS | 0

PARLAMENT CATALUNYA | 0

POLÍTICS/PARTITS | 0

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

SISTEMA JUDICIAL | 0

CARLES PUIGDEMONT | 0

QUIM TORRA | 0

PEDRO SÁNCHEZ | 7 | 5,7%

GOVERN ESPANYOL | 4 | 3,2%

ESPANYA | 10 | 8,1%

GOVERN CATALÀ | 4 | 3,2%

INDEPENDENTISTES | 0

CATALUNYA | 7 | 5,7%

Taula 64.
Principals actors de les peces periodístiques
a Corriere della Sera

Font: Elaboració pròpia

BARCELONA | 0

TURISME | 0

SUCCESSOS | 0

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 0

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 0

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 0

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 0

ALTRES | 10 | 8,1%

que era vista com una invasió de competències per part
del Govern central i que es recullen per part de Corriere
della Sera, principalment, a l’inici de la pandèmia (durant
el mes de març). Destaca també el nombre de peces
que tracten temàtiques classificades sota la categoria
“Altres” (un 8,1%), que agrupa informacions de difícil
classificació com la compra d’una illa del Mediterrani,
per un magnat ucraïnès, que havia estat propietat
d’una ordre benedictina que també tenia propietats a
Catalunya; la donació d’un jugador de futbol originari
de Catalunya de diners per allotjar els temporers de
Lleida; la mort de la mare de Pep Guardiola; la retirada
de la medalla d’or de la ciutat de Barcelona al rei emèrit
o un estudi científic sobre el bloqueig de les cèl·lules
cancerígenes amb la participació d’universitats
catalanes.

GASTRONOMIA | 1 | 0,8%

MEMÒRIA HISTÒRICA | 1 | 0,8%

ECONOMIA | 1 | 0,8%

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 2 | 1,6%

MEDI AMBIENT | 3 | 2,4%

CULTURA I TRADICIONS | 8 | 6,5%

ESPORTS | 47 | 37,9%

COVID-19 | 49 | 39,5%

Taula 65.
Principals temàtiques
de les peces periodístiques
a Corriere della Sera

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 2 | 1,6%

Finalment, els principals temes de les peces
periodístiques en les quals es feia referència a
Catalunya són la Covid-19 (39,5%) i els esports
(37,9%), concretament, l’intent de Messi de deixar
el Barça, el mercat futbolístic de fitxatges i diferents
competicions esportives (la Champions Leage, el
campionat de Fórmula 1 o de motociclisme). Com
s’observa a la Taula 65, entre totes dues categories
sumen un percentatge del 77,4% de les informacions
i, per tant, són gairebé els únics temes tractats. A
més distància se situen els temes culturals (6,5%) o
de medi ambient (2,4%). Destaca l’escassa presència
temàtica de les relacions entre Catalunya i Espanya
(1,6%), tot i que, aquestes relacions s’esmenten en
algunes de les informacions sobre la Covid-19 quan
s’explica l’oposició del Govern català a diverses
mesures preses, o no preses, pel Govern espanyol o a
les seves queixes per la declaració de l’estat d’alarma,

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
CORRIERE DELLA SERA
1

Corriere della Sera va citar Catalunya en 124 peces
periodístiques. En un 38,7% d’elles, Catalunya és
protagonista.

3

2
Els mesos amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya són març, juliol i setembre.

4
Poques peces signades per la corresponsal (16,1%).

5

Baix percentatge d’articles d’opinió (9,7%).

6
Catalunya apareix en una portada del diari (0,8%).

7

Les principals fonts de la notícia són les esportives i les
polítiques no catalanes. En les notícies on Catalunya és
protagonista, les fonts polítiques catalanes superen a
les no catalanes.

9

10
Quim Torra no apareix en cap peça com actor principal.
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8

La majoria de les informacions sobre Catalunya (un
58,1%) s’ubiquen en les seccions d’Esports (43,6%) i
d’Internacional (14,5%).

Els principals actors són els esportistes, en concret
Leo Messi. Els actors Espanya, Govern espanyol i Pedro
Sánchez apareixen en un 16,9% de les peces mentre
que els actors Catalunya, Govern català i Quim Torra
apareixen en un 8,9%.

Les principals temàtiques són la Covid-19 i els esports
(futbol). En les informacions sobre la Covid-19 subjau
la temàtica de les relacions entre Catalunya i Espanya.
Es posa el focus en l’oposició del Govern català a la
declaració de l’estat d’alarma i en el seu qüestionament
de les mesures adoptades pel Govern espanyol.
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Taula 67.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a La Repubblica

3.1.8. La Repubblica

A
La Repubblica s’han detectat 107 peces
21
19,6%
periodístiques en les quals es menciona Catalunya.
17
Cal tenir en compte que, com es pot veure a la Taula
9
15,9% 8,4%
4
66, només en un petit percentatge d’elles, un 26,2%,
6
3,7%
5
5,6%
15
Catalunya va ser la protagonista principal de la
4,7%
14%
peça periodística, mentre que a la resta, el 73,8%, la
10
presència de Catalunya és residual i només apareix
9,4%
7
com a referència secundària (com a localització
6
6,5%
4
5,6%
geogràfica). Cal destacar que la majoria de peces
3
3,7%
2,9%
periodístiques centrades en Catalunya van ser
protagonitzades per esportistes, principalment per GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS
Leo Messi.
Font: Elaboració pròpia

Taula 66.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
a La Repubblica

28
26,2%

La pràctica totalitat de les peces periodístiques
referides a Catalunya no van ser signades pel
corresponsal del diari a l’Estat espanyol. En concret, com
es pot observar a la Taula 68, l’autoria del corresponsal
només apareix en el 3,7% de les peces, molt per sota del
96,3% de les ocasions en les quals les peces són signades
per altres periodistes o pel propi diari.

79
73,8%
Catalunya és protagonista

Catalunya no és protagonista

Font: Elaboració pròpia

Aquestes peces es van distribuir temporalment al llarg
de l’any 2020, tal com mostra la Taula 67. Els mesos
amb més publicacions amb referència a Catalunya van
ser el mes de juliol, amb 21 peces (el 19,6%), seguit del
mes de març, amb 17 (15,9%), i d’agost, amb 15 (14%).
Com s’indica en altres partsz d’aquest informe, en
aquests mesos es van produir dos dels esdeveniments
amb més impacte en la premsa internacional en aquell
any: en el mes de juliol es van originar diversos rebrots
de Covid-19 a Catalunya que van tenir efectes sobre
el sector turístic; en el mes de març es va declarar
la pandèmia mundial per Coronavirus i la premsa
recupera les friccions entre els governs de Catalunya i
d’Espanya arrel de la declaració de l’estat d’alarma. En
canvi, el nombre de peces del mes d’agost correspon,
gairebé exclusivament, al partit de futbol aplaçat de la
Champions Leage entre el Barça i el Nàpols i a l’intent
de Leo Messi d’abandonar el Futbol Club Barcelona. La
pauta varia parcialment, si només es tenen en compte
les peces periodístiques en les quals Catalunya és
protagonista. Així, el mes d’agost és el que acumula
més peces (5 sobre 28, un 17,8%) seguit dels mesos
de gener i de setembre (4 peces cada mes sobre 28,
un 14,2%). Com ja s’ha apuntat, en el mes de setembre
va tenir lloc la inhabilitació judicial del president Torra
i, en el mes de gener, la investidura del president del
govern Pedro Sánchez amb el recolzament d’Esquerra
Republicana de Catalunya. La distribució de les unitats
periodístiques entre els mesos restants és equilibrada.
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Taula 68.
Autoria de les peces
periodístiques
a La Repubblica

4
3,7%

103
96,3%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al gènere de les peces periodístiques, com
es pot veure a la Taula 69, destaca el baix nombre de
peces d’opinió (un 5,6%) en comparació amb el nombre
de peces informatives, que representen un 56,1%, i que
és el gènere més emprat per La Repubblica per tractar
aquest tema. Destaca també el considerable nombre
de peces interpretatives, un 38,3%, principalment
cròniques i entrevistes. Aquesta baixa proporció de
peces d’opinió es manté si ens fixem només en les
notícies en les quals Catalunya és protagonista. En
aquest cas, els articles d’opinió suposen només un
3,5% del total (1 peça), mentre que el 50% són peces
interpretatives i un 46,4% són notícies.
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ALTRES | 6 | 5,6%

ECONÒMIQUES | 1 | 0,9%

Taula 71.
Principals fonts de les peces periodístiques
a La Repubblica

CULTURALS | 17 | 15,9%

Pel que fa a les seccions del diari en les quals
apareixen les peces referides a Catalunya, tal com
mostra la Taula 70, destaca la intensa presència a
la secció d’Esports que és, amb diferència, la més
habitual amb un 40,2% de les informacions. A molta
distància se situen les seccions d’Internacional
(amb un 19,6%) i la de Cultura (amb un 9,4%). Les
seccions menys utilitzades per ubicar els articles
sobre Catalunya han estat les pàgines d’Opinió
(amb un 2,8%), en la línia de l’escassa presència
d’articles d’opinió, Economia (0,9%) i Espectacles
(1,9%). En el cas de La Repubblica, no apareix cap peça
periodística amb menció a Catalunya ni a la Portada ni
a la Contraportada. D’altra banda, cal ressaltar també
l’elevat percentatge de peces informatives assignades
a la Categoria “No identificada”, un 16,8%. En aquesta
categoria s’han recollit aquelles informacions sense
secció o amb esment a una secció que quedava fora
de la classificació (com per exemple, “Actualitat”,
“Comentaris”, “Robinson” o “Direcció”).

ESPORTIVES | 39 | 36,5%

Opinatiu

SISTEMA JUDICIAL | 2 | 1,9%

Interpretatiu

Font: Elaboració pròpia

POLÍTIQUES CATALANES | 3 | 2,8%

Informatiu

60
56,1%

POLÍTIQUES | 29 | 27,1%

41
38,3%

apareixen en un 27,1% de les ocasions). La presència
d’aquestes fonts és molt nombrosa en les peces
referides a la pandèmia de la Covid-19 i a la seva gestió,
qüestió que destaca en relació a l’escassa referència a
fonts acadèmiques i expertes (un 8,4%). La Repubblica
gairebé no recorre a fonts polítiques catalanes (un
2,8%). La proporció entre fonts polítiques catalanes i
fonts polítiques en general s’inverteix en el cas de les
peces periodístiques on Catalunya és protagonista.
En aquestes peces, s’esmenten a fonts polítiques
catalanes (10,7%) i no es mencionen altres fonts
polítiques com a principals. En aquest cas, les fonts
més emprades també són les esportives, en un 50%
de les ocasions, seguides de les fonts culturals, que
representen un 21,4% dels casos. Amb una presència
residual, apareixen altres fonts com les mediàtiques,
les econòmiques o les judicials.

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 9 | 8,4%

6
5,6%

MEDIÀTIQUES | 1 | 0,9%

Taula 69.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a La Repubblica

Font: Elaboració pròpia

NO IDENTIFICADA | 18 | 16,8%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 43 | 40,2%

ESPECTACLES | 2 | 1,9%

CULTURA | 10 | 9,4%

ECONOMIA | 1 | 0,9%

SUCCESSOS | 5 | 4,7%

INTERNACIONAL | 21 | 19,6%

NACIONAL | 1 | 0,9%

LOCAL | 3 | 2,8%

PÀGINES D’OPINIÓ | 3 | 2,8%

PORTADA | 0

Taula 70.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a La Repubblica

Font: Elaboració pròpia

Les fonts més recurrents a La Repubblica van ser les
esportives (un 36,5%). En aquest grup es troben,
principalment, jugadors i entrenadors de futbol,
directius de clubs i d’organismes de govern de futbol,
però també esportistes d’altres disciplines com el
motociclisme i la Fórmula 1. Com mostra la Taula 71, a
les fonts de l’àmbit esportiu les segueixen en nombre
les fonts polítiques espanyoles o d’altres països (que
43

Pel que fa als actors principals, les dades de la Taula
72 mostren poca varietat de categories. Així, un gran
nombre de peces periodístiques de La Repubblica
estan protagonitzades, per professionals de l’esport
(un 55,1%). A molta distància, un 17,8%, la categoria
“Altres” agrupa perfils com membres d’ONGs,
voluntaris i ciutadania. Seguidament se situen un
grup d’actors en l’òrbita de l’Estat espanyol (Espanya,
Govern espanyol i Pedro Sánchez) que són els actors
principals en el 14,1% de les peces; i un grup d’actors
en l’òrbita de Catalunya (Catalunya, Govern català
i Quim Torra) que ho són en el 9,3% dels casos. En
aquest sentit, crida l’atenció que el president Torra, tot
i el procés d’inhabilitació, només fos l’actor principal
en una peça periodística (tot i que apareix citat en
2 ocasions com actor no principal). En el cas de les
informacions en les quals Catalunya és protagonista,
els actors polítics de l’àmbit català doblen la seva
presència fins a un 17,8%.
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PROFESSIONALS | 59 | 55,1%

ALTRES | 19 | 17,8%

ECONÒMICS | 2 | 1,9%

TESTIMONIS | 1 | 0,9%

PARLAMENT CATALUNYA | 0

POLÍTICS/PARTITS | 1 | 0,9%

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

SISTEMA JUDICIAL | 0

CARLES PUIGDEMONT | 0

QUIM TORRA | 1 | 0,9%

PEDRO SÁNCHEZ | 6 | 5,6%

GOVERN ESPANYOL | 7 | 6,6%

ESPANYA | 2 | 1,9%

GOVERN CATALÀ | 8 | 7,5%

INDEPENDENTISTES | 0

CATALUNYA | 1 | 0,9%

Taula 72.
Principals actors de les peces periodístiques
a La Repubblica

Font: Elaboració pròpia

BARCELONA | 0

TURISME | 0

SUCCESSOS | 0

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 0

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 0

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 1 | 0,9%

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 1 | 0,9%

ALTRES | 1 | 0,9%

dues categories sumen un percentatge del 72% de les
informacions i, per tant, són gairebé els únics temes
tractats. Més allunyats se situen els temes culturals
(13,2%) i els relatius al procés independentista (6,6%).
Com s’observa a la Taula 73, la resta de temàtiques són
testimonials, amb una o dues peces.

GASTRONOMIA | 1 | 0,9%

MEMÒRIA HISTÒRICA | 1 | 0,9%

ECONOMIA | 1 | 0,9%

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 1 | 0,9%

MEDI AMBIENT | 7 | 6,6%

CULTURA I TRADICIONS | 14 | 13,2%

ESPORTS | 30 | 28%

COVID-19 | 47 | 44%

Taula 73.
Principals temàtiques de les
peces periodístiques
a La Repubblica

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 2 | 1,9%

Finalment, els principals temes de les peces
periodístiques en les quals se citava Catalunya són
la Covid-19 (44%) i els esports (28%), concretament,
l’intent de Messi de deixar el Barça, el mercat futbolístic
de fitxatges i diferents competicions esportives (la
Champions Leage, el campionat de Fórmula 1 o de
motociclisme). Com s’observa a la Taula 73, entre totes

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
LA REPUBBLICA
1

La Repubblica va citar Catalunya en 107 peces
periodístiques. En un 26,2% d’elles, Catalunya és
protagonista.

3

2
Els mesos amb més percentatge de informació sobre
Catalunya són març, juliol i agost.

4
Poques peces signades pel corresponsal (3,7%).

5

Baix percentatge d’articles d’opinió (5,6%).

6
Catalunya no apareix cap vegada a la portada del diari.

7

Les principals fonts de la notícia són les esportives
(36,5%), les culturals (15,9%) i les polítiques no catalanes
(27,1%). El recurs a fonts polítiques catalanes apareix en
el 2,8% de les peces periodístiques. En les notícies on
Catalunya és protagonista, aquesta proporció augmenta
considerablement (17,8%).

9

10
Quim Torra només apareix en una peça com actor
principal (0,9%).

45

8

La majoria de les peces sobre Catalunya (un 59,8%)
s’ubiquen en les seccions d’Esports (40,2%) i
d’Internacional (19,6%). També destaca la seva
presència a la secció de Cultura (9,4%).

Els principals actors són els esportistes, en concret
Leo Messi. Els actors Espanya, Govern espanyol i Pedro
Sánchez apareixen en un 14,1% de les peces mentre
que els actors Catalunya, Govern català i Quim Torra
apareixen en un 9,3%.

Les principals temàtiques són la Covid-19 i els esports
(futbol). En les informacions sobre la Covid-19 subjau
la temàtica de les relacions entre Catalunya i Espanya.
Es posa el focus en l’oposició del Govern català a la
declaració de l’estat d’alarma i en el seu qüestionament
de les mesures adoptades pel Govern espanyol.
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3.1.9. Le Figaro
A Le Figaro s’han detectat 128 peces periodístiques en
les quals apareix Catalunya. Cal tenir en compte que,
com mostra la Taula 74, només en un petit percentatge
d’elles, un 22,7%, Catalunya va ser la protagonista
principal de la peça periodística, mentre que a la resta, el
77,3%, la presència de Catalunya és secundària i apareix
com a referència menys important (com una notícia breu
emmarcada en d’altres informacions d’àmbit europeu o
global –sovint vinculada a l’actualitat política del procés
independentista, per exemple la suspensió de l’extradició
de Puigdemont, el paper d’ERC en la investidura de
Pedro Sánchez com a president del Govern de l’Estat,
etc., o bé a la crisi sanitària de la Covid-19) i en termes
de localització geogràfica o nacionalitat –en notícies
d’àmbit esportiu, per exemple la ubicació del Circuit
de Montmeló, o cultural, quan es menciona Catalunya
com a lloc de residència o de pas per personalitats com
la joiera Elsa Peretti o l’escriptor George Orwell–). En el
cas de les peces centrades en Catalunya, bona part es
dediquen a l’actualitat política catalana, si bé la cultura i
els esports (sobretot la possible marxa de Leo Messi del
Barça) també són temes destacats.

Taula 74.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
a Le Figaro

19
14,8%

26
20,3%

11
8,9%

6
4,7%
7
5,4%
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12
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8
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5
3,9%
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6
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12
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5
3,9%
AG

ST

OC

NV
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Catalunya no és protagonista

Font: Elaboració pròpia

Aquestes peces es van distribuir temporalment durant
el 2020, tal com mostra la Taula 75. Els mesos amb més
publicacions amb mencions a Catalunya van ser el mes
de juliol amb 26 peces (el 20,3%), seguit del mes de març
amb 19 (14,8%) i dels mesos de novembre i desembre
amb 12 (9,4%). Durant el mes de juliol, la majoria de
peces en què es menciona Catalunya fan referència als
nous brots detectats al Principat i a les recomanacions
del primer ministre Jean Castex a la ciutadania francesa
de no viatjar-hi durant les vacances d’estiu. En el mes
de març s’hi concentren temes diversos (com, per
exemple, la victòria del pilot francès de MotoGP Fabio
Quartararo a Montmeló, el perfil de l’empresari Toni
Ruiz o de l’exprimer ministre Manuel Valls, juntament
amb qüestions d’àmbit polític –com l’escàndol de
corrupció del rei emèrit o el repàs del conflicte entre
Catalunya i Espanya amb la hipotètica posada en marxa
de la taula de diàleg– per donar pas a l’esclat de la crisi
de la Covid-19 i l’inici del confinament a l’Estat). Mentre
que als mesos de novembre i desembre crida l’atenció
com un dels temes més tractats pel diari francès són
3. RESULTATS

Taula 75.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a Le Figaro

29
22,7%

99
77,3%
Catalunya és protagonista

les restriccions de mobilitat i de l’activitat econòmica
a Catalunya i a l’Estat, i, més específicament, el
tancament de les estacions d’esquí catalanes i com
això afavoreix les ubicades a l’altra banda dels Pirineus.
Si només es tenen en compte les peces periodístiques
en què Catalunya és protagonista, ens trobem un fet
curiós, i és que en alguns dels mesos que acumulen
més peces (gener/febrer i agost) les peces analitzades
estan gairebé exclusivament protagonitzades per
actors molt concrets, com ara Carles Puigdemont o Leo
Messi. Els períodes amb menys peces periodístiques
amb al·lusions a Catalunya van ser els mesos d’abril,
maig, juny, setembre i octubre (entre un 4% i un 6%).

Una gran part de les peces periodístiques referides a
Catalunya no van ser signades pel corresponsal del diari
a l’Estat espanyol. En concret, com es pot observar a la
Taula 76, l’autoria del corresponsal només apareix en el
11,7% de les peces, davant del 88,3%, en què les peces
són signades per altres periodistes o pel propi diari.

Taula 76.
Autoria de les peces
periodístiques
a Le Figaro

15
11,7%

113
88,3%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa al gènere de les peces periodístiques, com
es pot veure a la Taula 77, destaca el baix nombre de
peces d’opinió, un 7% molt per sota del nombre de
peces informatives, un 63,3%, que és el gènere més
emprat per Le Figaro per tractar aquest tema. Cal
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NO IDENTIFICADA | 28 | 21,9%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 16 | 12,5%

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 21 | 16,4%

ECONOMIA | 7 | 5,5%

SUCCESSOS | 16 | 12,5%

INTERNACIONAL | 32 | 25%

NACIONAL | 3 | 2,3%

LOCAL | 0

PÀGINES D’OPINIÓ | 5 | 3,9%

PORTADA | 0

Taula 78.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a Le Figaro

Font: Elaboració pròpia

Taula 79.
Principals fonts de les peces periodístiques
a Le Figaro

ALTRES | 3 | 2,4%

En relació amb les seccions del diari en les quals
apareixen les peces referides a Catalunya, tal com
mostra la Taula 78, cal destacar la intensa presència
a la secció d’Internacional que és la més habitual
amb un 25% de les informacions. A certa distància
se situen les seccions de Cultura (amb un 16,4%) i
la d’Esports i Successos (amb un 12,5% cadascuna).
Les seccions menys utilitzades per ubicar els articles
sobre Catalunya han estat les pàgines d’Opinió (amb
un 3,9%), en la línia de l’escassa presència d’articles
d’opinió, i la de Nacional (2,3%) i Economia (5,5%).
D’altra banda, destaca també l’elevat percentatge
de peces informatives assignades a la Categoria
“No identificada”, un 21,9%. En aquesta categoria
s’han recollit les peces periodístiques en les quals
no constava la secció o en les quals la secció que
constava quedava fora de la classificació (com, per
exemple, “Ciència i Medi Ambient”, “Tecnologia &
Web”, “Viatges” o “Història”).

ECONÒMIQUES | 10 | 7,8%

Opinatiu

CULTURALS | 25 | 19,5%

Interpretatiu

ESPORTIVES | 17 | 13,3%

Informatiu
Font: Elaboració pròpia

Com mostra la Taula 79, a les fonts de l’àmbit polític
les segueixen en nombre les fonts culturals (19,5%) i
esportives (13,3%) i la seva presència guarda relació
amb les temàtiques on apareixen (Cultura i tradicions i
Esports), si bé puntualment també apareixen relacionades
amb la Covid-19 (per exemple quan es parla del concert
experimental per la Covid-19 a la Sala Apolo o es comenta
que Leo Messi no s’ha presentat al cribratge de Covid-19
al qual estava convocat el primer equip del Barça com a
part de la seva estratègia per abandonar el club).

SISTEMA JUDICIAL | 4 | 3,1%

81
63,3%

POLÍTIQUES CATALANES | 28 | 21,9%

9
7%

POLÍTIQUES | 27 | 21,1%

38
29,7%

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 9 | 7%

Taula 77.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a Le Figaro

En línia amb les seccions en les quals es recullen les
peces periodístiques que mencionen Catalunya, les
fonts més recurrents a Le Figaro van ser les polítiques
(21,1%) i les polítiques catalanes (21,9%). Entre les
primeres s’hi troben, a més de persones vinculades a
l’executiu espanyol o el mateix president Pedro Sánchez,
el primer ministre francès Jean Castex, i estan vinculades
fonamentalment a notícies relacionades amb la crisi
sanitària de la Covid-19. En el cas de les fonts polítiques
catalanes (Carles Puigdemont, ERC, el govern, etc.),
en canvi, les trobem citades en força peces que estan
emmarcades en la temàtica del procés independentista,
les relacions entre Catalunya i Espanya i les accions
legislatives o parlamentàries fins al mes de març, moment
en què es produeix un canvi força acusat en relació amb el
tema de les notícies on apareixen, atès que el focus passa
a ser la pandèmia.

MEDIÀTIQUES | 5 | 3,9%

destacar també el considerable nombre de peces
interpretatives, un 29,7%, principalment cròniques i
algunes entrevistes. Aquesta proporció es manté si
ens fixem només en les notícies en les quals Catalunya
és protagonista. En aquest cas, els articles d’opinió
suposen un 6,9% del total, mentre que el 55,2% són
notícies i un 37,9 % peces interpretatives.

La diferència entre fonts polítiques i fonts polítiques
catalanes, que era poca, si ens fixem en les notícies
que mencionen a Catalunya, s’accentua a favor de
les darreres en el cas de les peces periodístiques on
Catalunya és protagonista. En aquestes peces, el recurs
a fonts polítiques catalanes (31%) és gairebé cinc vegades
superior al de les fonts polítiques no catalanes (6,8%).
També quan Catalunya és protagonista en la peça
analitzada les fonts culturals i esportives segueixen
tenint un paper destacat (24,1%). Apareixen de forma
testimonial les fonts econòmiques (10,3%) i les fonts
acadèmiques i expertes (3,4%).
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Pel que fa als actors principals, les dades de la
Taula 80 mostren escassa varietat de categories.
Així, un gran nombre de peces periodístiques de Le
Figaro estan protagonitzades, en bona mesura, per
professionals (un 25,8%), majoritàriament vinculats
al món de la cultura i de l’esport. La segueix de ben a
prop la categoria “Altres” (25%), que agrupa perfils
vinculats amb nacions, governs i polítics de fora de
l’Estat espanyol (Escòcia i França; els governs belga,

alemany i francès; o el primer ministre Jean Castex). A
certa distància, se situen un grup d’actors a l’òrbita de
Catalunya (Catalunya –16,4%–, Govern català –7,8%–,
Carles Puigdemont –7%– i Quim Torra –3,1%–). Si ens
fixem en les informacions en les quals Catalunya era
protagonista, la presència d’actors d’àmbit català es
manté i, sumats, representen un 34,5% del total de
notícies, la mateixa xifra que representen els actors
professionals en aquest cas.

PROFESSIONALS | 33 | 25,8%

ALTRES | 32 | 25%

ECONÒMICS | 9 | 7%

TESTIMONIS | 0

PARLAMENT CATALUNYA | 0

POLÍTICS/PARTITS | 2 | 1,6%

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

SISTEMA JUDICIAL | 2 | 1,6%

CARLES PUIGDEMONT | 9 | 7%

QUIM TORRA | 4 | 3,1%

PEDRO SÁNCHEZ | 0

GOVERN ESPANYOL | 5 | 3,9%

ESPANYA | 1 | 0,8%

GOVERN CATALÀ | 10 | 7,8%

INDEPENDENTISTES | 0

CATALUNYA | 21 | 16,4%

Taula 80.
Principals actors de les peces periodístiques
a Le Figaro

Font: Elaboració pròpia

BARCELONA | 0

TURISME | 0

SUCCESSOS | 2 | 1,6%

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 0

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 0

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 0

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 12 | 9,3%

ALTRES | 6 | 4,7%

rei emèrit–, ens dona un percentatge prou rellevant de
peces dedicades a qüestions relatives a l’àmbit polític
català. En aquest sentit, cal apuntar que algunes de les
peces categoritzades sota la categoria Covid-19 tenen
com a temàtica secundària les relacions CatalunyaEspanya, donat que es dediquen en algun punt a revisar
la pugna del Govern de la Generalitat amb la Justícia o
amb Govern de l’Estat en la implementació de mesures
sanitàries sobre les quals existeixen parers divergents i
que es llegeixen ocasionalment en termes del conflicte
polític existent a Catalunya, com es pot observar a la
Taula 81. A molta distància de totes aquestes temàtiques
se situen les accions legislatives o parlamentaries
(0,8%), l’Economia (1,6%), el Medi Ambient (1,6%) o els
Successos (1.6%).

GASTRONOMIA | 0

MEMÒRIA HISTÒRICA | 0

ECONOMIA | 2 | 1,6%

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 1 | 0,8%

MEDI AMBIENT | 2 | 1,6%

CULTURA I TRADICIONS | 24 | 18,7%

ESPORTS | 15 | 11,7%

COVID-19 | 61 | 47,7%

Taula 81.
Principals temàtiques de les
peces periodístiques
a Le Figaro

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 3 | 2,3%

Finalment, els principals temes de les unitats
periodístiques en les quals es feia referència a Catalunya
són la Covid-19 (47,7%), la Cultura i Tradicions (18,7%) –
la descoberta dels gravats paleolítics a la Cova de la Font
Major de l’Espluga de Francolí, recomanacions de Museus
o llocs per visitar a Catalunya, un obituari dedicat a Juan
Marsé, l’aniversari de la mort de George Orwell, etc.– i
els Esports (11,7%) –notícies relatives a victòries de
pilots francesos al circuit de Montmeló, les desavinences
de Messi amb el Barça o la figura d’Antoine Griezmann
al Barça i a la selecció francesa–. Cal esmentar també la
presència de temes com el procés independentista (9,3
%) que, sumat a les relacions Catalunya-Espanya (2,3%)
i a la categoria Altres (4,7%) –on la majoria de peces
classificades fan referència a l’escàndol de corrupció del

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
LE FIGARO
2

1

Els mesos amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya són març, juliol, novembre i desembre.

Le Figaro va citar Catalunya en 128 peces periodístiques.
En un 22,7%, Catalunya és protagonista.

3

4
Poques peces signades pel corresponsal (11,7%).

5

Baix percentatge d’articles d’opinió (7%).

6
Catalunya no apareix en la secció de Portada del diari.

7

9
49

Les principals fonts de la notícia són les polítiques (21,1%)
i les polítiques catalanes (21,9%). La diferència entre
fonts polítiques i fonts polítiques catalanes, que és poca
si ens ﬁxem en les notícies que mencionen a Catalunya,
s’accentua a favor de les darreres en el cas de les peces
periodístiques on Catalunya és protagonista.

Tant Carles Puigdemont com Quim Torra apareixen
en diverses peces com actors principals quan es fa
referència a Catalunya.

8

10

La majoria de les composicions sobre Catalunya (un
66,4%) s’ubiquen en les seccions d’Internacional (25%),
Cultura (amb un 16,4%), Esports i Successos (amb un
12,5% cadascuna).

Els principals actors són els professionals (un 25,8%),
majoritàriament vinculats al món de la cultura i de
l’esport. A certa distància, se situen un grup d’actors a
l’òrbita de Catalunya (Catalunya –16,4%–, Govern català
–7,8%– i Carles Puigdemont–7%–).

Les principals temàtiques són la Covid-19 (47,7%), la Cultura (18,7%)
i els Esports (11,7%). Algunes de les peces categoritzades sota la
categoria Covid-19 tenen com a temàtica secundària les relacions
Catalunya-Espanya, en tant que es dediquen en algun punt a
revisar la pugna del Govern de la Generalitat amb la Justícia o
amb Govern de l’Estat en la implementació de mesures sanitàries
sobre les quals existeixen parers divergents i que es llegeixen
ocasionalment en termes del conﬂicte polític existent a Catalunya.
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3.1.10. Le Monde
A Le Monde s’han detectat 78 peces periodístiques en
les quals s’anomena Catalunya. Cal tenir en compte que,
d’acord amb la Taula 82, només en un petit percentatge
d’elles, un 25,6%, Catalunya va ser la protagonista
principal de la peça periodística, mentre que a la resta,
el 74,4%, la presència de Catalunya és circumstancial.
Tanmateix, i de forma més accentuada que a Le Figaro,
en aquelles notícies on Catalunya no és protagonista
i, per tant, se cita de forma secundària, és rellevant
apuntar que, quan apareix, ho fa majoritàriament en
peces centrades en la política del Govern espanyol –
abans i durant la pandèmia–. A més, també la trobem
al·ludida en termes d’ubicació geogràfica en notícies
de l’àmbit esportiu i cultural (com a lloc de residència
o de pas per personalitats com l’exfutbolista Diego
Armando Maradona o l’escriptor George Orwell i de
localització de circuits esportius, com ara el Circuit
de Montmeló, o de rodatges de cinema, en el cas de
la menció a La hija de un ladrón de Belén Funes). En el
cas de les peces centrades en Catalunya, bona part es
dediquen a l’actualitat política catalana, si bé el diari
es fa ressò puntualment d’esdeveniments vinculats
a successos (accident d’IQOXE), el canvi climàtic
(temporal Glòria), les conseqüències econòmiques de
la crisi de la Covid-19 (anunci de la suspensió del Mobile
World Congress) o la cultura (obituari de Carlos Ruiz
Zafón). Crida l’atenció, en canvi, que no apareguin en la
mostra aquelles notícies relatives a la pugna de Messi
amb la directiva del Barça. I és que, si bé el diari francès
va seguir de prop aquest esdeveniment, en els articles
on es recull el cas no es fa referència a Catalunya i,
en conseqüència, van quedar exclosos de la mostra
analitzada en aquest estudi.

a nou president del Govern espanyol, en què ERC va
esdevenir un actor clau. Pel que fa als mesos de juliol
i agost hi trobem les informacions relatives a la crisi
sanitària (confinaments perimetrals, mesures a les
fronteres, les afectacions de la Covid-19 en col·lectius
com els temporers o les prostitutes) i la crisi de
legitimitat de la corona a Espanya a causa de l’escàndol
de corrupció en què es troba immers el rei emèrit. Si
només es tenen en compte les peces periodístiques en
què Catalunya és protagonista, veiem com el mes de
gener segueix essent aquell en què es publiquen més
peces periodístiques, seguit, de nou, pel mes de juliol.
En general, Catalunya esdevé protagonista en, com a
mínim, una peça periodística al mes en el diari al llarg
de l’any 2020 (amb l’excepció dels mesos de març, maig,
agost, octubre i desembre). Cal remarcar, en aquest
sentit, les dues peces informatives que es dediquen a
la inhabilitació del president Torra al mes de setembre.
Pel que fa als períodes amb menys peces periodístiques
amb al·lusions a Catalunya van ser els mesos de febrer,
maig, juny i octubre (entre un 3% i un 4%).

Taula 83.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya a Le Monde

5
6,4%

4
5,1%
GN

Taula 82.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista
a Le Monde

20
25,6%
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74,4%
Catalunya és protagonista

Catalunya no és protagonista

12
15,4%

14
17,9%

FB

MÇ

4
5,1%
7
9%

AB

MG

3
3,8%
JN JL

9
11,5%

AG

ST

5
6,5%

5
6,5%
6
7,7%
4
5,1%

OC

NV

DS

Font: Elaboració pròpia

És necessari assenyalar, també, que més de la meitat de
les peces periodístiques referides a Catalunya van ser
signades per les corresponsals del diari a l’Estat espanyol.
En concret, com es pot observar a la Taula 84, l’autoria
de les corresponsals apareix en el 53,8% de les peces,
davant del 46,2% de les ocasions en les quals les peces
són signades per altres periodistes o pel propi diari.

Font: Elaboració pròpia

Aquests elements es van distribuir temporalment
al llarg de l’any 2020, tal com mostra la Taula 83. Els
mesos amb més publicacions amb esments a Catalunya
van ser el mes de gener, amb 14 peces (el 17,9%), seguit
del mes de juliol, amb 12 (15,4%), i d’agost, amb 9
(11,5%). Durant aquests mesos es van produir dos
dels esdeveniments amb més impacte en la premsa
internacional en aquest any. Durant el mes de gener
es va dur a terme la investidura de Pedro Sánchez com
3. RESULTATS

Taula 84.
Autoria de les peces
periodístiques
a Le Monde

42
53,8%

36
46,2%
Autoria del corresponsal

No autoria del corresponsal

Font: Elaboració pròpia
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Taula 85.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya
a Le Monde

4
5%

14
18%
Informatiu

Interpretatiu

60
77%
Opinatiu

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa a les seccions del diari en les quals apareixen
les peces referides a Catalunya, tal com mostra la
Taula 86, destaca la intensa presència a la secció
d’Internacional que és, amb diferència, la més habitual
amb un 42,3% de les informacions. A molta distància
se situen les seccions de Nacional i Economia (amb
un 5,1% cadascuna). Les seccions menys utilitzades
per ubicar els articles sobre Catalunya han estat
les d’Esports (2,6%) i Cultura (1,3%). D’altra banda,
destaca l’elevat percentatge de peces informatives
assignades a la categoria “No identificada”, un
43,6%. En aquesta categoria s’han recollit les peces
periodístiques en les quals no constava la secció o
amb una secció que quedava fora de la classificació
(com per exemple, “Idees”, dedicada a la crítica i als
articles d’opinió sobre fets diversos; “Coronavirus”
on, fins al mes de maig, el diari ubicava totes aquelles
informacions sobre la pandèmia que després recolliria
a “Internacional”; “Planète” o “Le Monde des Livres”).
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NO IDENTIFICADA | 34 | 43,6%

CONTRAPORTADA | 0

ESPORTS | 2 | 2,6%

ESPECTACLES | 0

CULTURA | 1 | 1,3%

ECONOMIA | 4 | 5,1%

SUCCESSOS | 0

INTERNACIONAL | 33 | 42,3%

NACIONAL | 4 | 5,1%

LOCAL | 0

PÀGINES D’OPINIÓ | 0

Taula 86.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya a Le Monde

PORTADA | 0

Pel que fa al gènere de les peces periodístiques, com
es pot veure a la Taula 85, destaca el baix nombre de
peces d’opinió, un 5% per sota del nombre de peces
informatives, que representen un 77%, i que és el
gènere més emprat per Le Monde per tractar aquells
esdeveniments on apareix mencionada Catalunya.
Tampoc és representatiu el nombre de peces
interpretatives, un 18%, principalment cròniques
i entrevistes. Aquesta baixa proporció de peces
d’opinió es manté si ens fixem només en les notícies
en les quals Catalunya és protagonista. En aquest cas,
els articles d’opinió suposen només un 5% del total (1
peça), mentre que el 15% són peces interpretatives i
un 80% són notícies.

Font: Elaboració pròpia

Les fonts més recurrents a Le Monde van ser les
polítiques (39,7%) i polítiques catalanes (20,5%). En
les primeres hi trobem, a més de polítics vinculats
a l’executiu espanyol i el mateix president Pedro
Sánchez, representants d’altres formacions polítiques
de l’arc parlamentari o personalitats com el primer
ministre francès Jean Castex o la líder de la formació
“L’Alternativa” –que té el suport d’ERC– de Perpinyà,
Caroline Forgues, a més de governs estrangers (com
el francès o l’alemany). En el cas de les fonts polítiques
catalanes (el president Quim Torra, consellers del
govern com Miquel Samper o Ester Capella, el Govern
de la Generalitat, l’alcaldessa Ada Colau...) les trobem
citades en força peces que estan emmarcades en
la temàtica de la Covid-19 –on se solen repassar les
mesures adoptades per la Generalitat, però també
es recullen les tensions amb l’executiu espanyol i es
presenten vinculades al conflicte polític–, però també
en el procés independentista, accions legislatives
o parlamentàries i accions del Govern català. Com
mostra la Taula 87, a les fonts de l’àmbit polític les
segueixen a molta distància les fonts culturals (9%),
altres (9%) –on s’hi agrupen, per exemple, testimonis
d’un fet; col·lectius com Sindicats o el Sector Sanitari;
i ONGs com Fruita amb Justícia Social o Metges sense
Fronteres– i acadèmiques o expertes (7,7%).
La diferència entre fonts polítiques i fonts polítiques
catalanes s’inverteix si ens fixem en les peces
periodístiques on Catalunya és protagonista. En
aquestes peces, el recurs a fonts polítiques catalanes
(45%) es duplica en relació amb la cita a fonts polítiques
no catalanes (20%). Apareixen de forma testimonial
les fonts econòmiques (10%) i mediàtiques (5%),
acadèmiques i expertes (5%), sistema judicial (5%),
cultural (5% i altres (5%).
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ALTRES | 7 | 9%

ECONÒMIQUES | 5 | 6,4%

CULTURALS | 7 | 9%

ESPORTIVES | 3 | 3,8%

SISTEMA JUDICIAL | 1 | 1,3%

POLÍTIQUES CATALANES | 16 | 20,5%

POLÍTIQUES | 31 | 39,7%

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 6 | 7,7%

MEDIÀTIQUES | 2 | 2,6%

Taula 87.
Principals fonts de les peces periodístiques
a Le Monde

Font: Elaboració pròpia

Macron, Ministre de Sanitat francès) i manifestants,
passant pels temporers o les prostitutes en els
articles dedicats a les afectacions per la Covid-19. A
certa distància, se situen un grup d’actors a l’òrbita
de Catalunya (Catalunya –12,8%–, Govern català
–11,5%– i Quim Torra–3,8%–) i de l’Estat espanyol
(Espanya –1,3%–, Govern espanyol –7,7%– i Pedro
Sánchez–10,3%–). També és remarcable la presència de
polítics i partits d’àmbit estatal (9%). Si ens fixem en les
informacions en les quals Catalunya és protagonista,
la presència d’actors d’àmbit català es manté i, sumats,
representen un 45% del total de notícies. Si a aquesta
hi afegim que, en aquest cas els actors classificats
sota la categoria Polítics/Partits són Ada Colau i ERC,
aleshores la xifra s’incrementa fins al 60%.

Pel que fa als actors principals, les dades de la Taula
88 mostren certa varietat de categories. Així, un
gran nombre de peces periodístiques de Le Monde
són protagonitzades per professionals (19,3%),
majoritàriament vinculats al món de la cultura
(escriptors, cineastes, etc.) i esportistes. La segueix d’a
prop la categoria “Altres” (17,9%), que agrupa perfils
que van des del rei emèrit a actors polítics d’àmbit
internacional (governs francès i alemany, president
Macron, Ministre de Sanitat francès) i manifestants,
passant pels temporers o les prostitutes en els articles
dedicats a les afectacions per la Covid-19. A continuació
se situa la categoria “Altres” (17,9%), que agrupa perfils
que van des del rei emèrit a actors polítics d’àmbit
internacional (governs francès i alemany, president

PROFESSIONALS | 15 | 19,3%

ALTRES | 14 | 17,9%

ECONÒMICS | 5 | 6,4%

TESTIMONIS | 0

PARLAMENT CATALUNYA | 0

POLÍTICS/PARTITS | 7 | 9%

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 0

SISTEMA JUDICIAL | 0

CARLES PUIGDEMONT | 0

QUIM TORRA | 3 | 3,8%

PEDRO SÁNCHEZ | 8 | 10,3%

GOVERN ESPANYOL 6 | 7,7%

ESPANYA | 1 | 1,3%

GOVERN CATALÀ | 9 | 11,5%

INDEPENDENTISTES | 0

CATALUNYA | 10 | 12,8%

Taula 88.
Principals actors de les peces periodístiques
a Le Monde

Font: Elaboració pròpia
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BARCELONA | 0

TURISME | 0

SUCCESSOS | 2 | 2,6%

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 1 | 1,3%

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 0

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 2 | 2,6%

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 0

ALTRES | 0

determinada candidatura de la Catalunya Nord que
concorre a les eleccions municipals i la disconformitat
de la Generalitat amb el Govern espanyol en relació amb
les polítiques d’acollida de persones procedents del
camp de refugiats de Moria–, ens donen un percentatge
prou rellevant de peces dedicades a qüestions relatives
al conflicte català. En aquest sentit, cal apuntar que
algunes de les peces categoritzades sota la temàtica
Covid-19 tenen com a temàtica secundària les relacions
Catalunya-Espanya, donat que es dediquen en algun
punt a revisar la pugna del Govern de la Generalitat amb
la Justícia o amb Govern de l’Estat en la implementació
de mesures sanitàries sobre les quals existeixen parers
divergents i que es llegeixen ocasionalment en termes
del conflicte polític existent a Catalunya. A molta
distància de totes aquestes temàtiques se situen els
Esports (3,8%), el Medi Ambient (2,6%), els Successos
(2.6%) o l’Economia (1,3%).

GASTRONOMIA | 1 | 1,3%

MEMÒRIA HISTÒRICA | 7 | 8,9%

ECONOMIA | 0

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 2 | 2,6%

MEDI AMBIENT | 4 | 5,1%

CULTURA I TRADICIONS | 11 | 14,1%

ESPORTS | 3 | 3,8%

COVID-19 | 39 | 50%

Taula 89.
Principals temàtiques de les
peces periodístiques
a Le Monde

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 6 | 7,7%

Finalment, els principals temes de les peces
periodístiques en les quals es fa referència a Catalunya
són la Covid-19 (50%) i, a força distància, la Cultura i
Tradicions (14,1%) –fonamentalment peces dedicades
a l’aniversari de la mort de George Orwell–. Cal
destacar també la presència de temes com les accions
legislatives i parlamentàries (8,9%), on es classifiquen
principalment aquelles unitats relatives a la investidura
de Pedro Sánchez com a president del Govern
espanyol i que, juntament amb les accions del Govern
català (1,3%) i accions del Govern espanyol (2,6%),
mostren fins a quin punt s’ha dedicat espai a aquelles
informacions de l’àmbit polític que transcendien la crisi
sanitària i on Catalunya hi havia jugat, fins a cert punt,
un paper important. En aquest sentit cal assenyalar
també les peces referides al procés independentista
(5,1%) que, sumades a la categoria "Altres" (7,7%) –
on les peces classificades fan referència a l’escàndol
de corrupció del rei emèrit, el suport de ERC a una

Font: Elaboració pròpia
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FITXA RESUM
LE MONDE
2

1

Els mesos amb més percentatge d’informació sobre
Catalunya són gener, juliol i agost.

Le Monde va citar Catalunya en 78 peces periodístiques. En
un 25,6%, Catalunya és protagonista.

3

4
Força peces signades per les corresponsals (53,8%).

5

Baix percentatge d’articles d’opinió (5%).

6
Catalunya no apareix en la secció de Portada del diari.

7

Les principals fonts de la notícia a Le Monde van ser
les polítiques (39,7%) i polítiques catalanes (20,5%).
La diferència entre fonts polítiques i fonts polítiques
catalanes s’inverteix si ens ﬁxem en les peces
periodístiques on Catalunya és protagonista.

9

10
Carles Puigdemont no apareix en cap peça com a actor
principal.

3. RESULTATS

8

La majoria de les peces sobre Catalunya (un 42,3%)
s’ubiquen en la secció d’Internacional. Destaca també
l’elevat percentatge (un 43,6%) de peces informatives
assignades a la categoria “No identiﬁcada”. Això es deu,
entre d’altres, al fet que el diari va crear una secció
denominada “Coronavirus” on, ﬁns al mes de maig,
ubicava totes aquelles informacions sobre la pandèmia
que després recolliria a Internacional.
Un gran nombre de peces periodístiques del diari
són protagonitzades per professionals (19,3%),
majoritàriament vinculats al món de la cultura (escriptors,
cineastes, etc.) i esportistes. A certa distància, se situen
un grup d’actors a l’òrbita de Catalunya (Catalunya
–12,8%–, Govern català –11,5%– i Quim Torra–3,8%–) i de
l’Estat espanyol (Espanya –1,3%–, Govern espanyol –7,7%–
i Pedro Sánchez–10,3%).
Les principals temàtiques són la Covid-19 (50%) i, a força distància,
la Cultura (14,1%). Destaca també la presència de temes com les
accions legislatives i parlamentàries (8,9%), on es classiﬁquen
principalment aquelles peces relatives a la investidura de Pedro
Sánchez i que, juntament amb les accions del Govern català
(1,3%) i accions del Govern espanyol (2,6%), mostren ﬁns a quin
punt s’ha dedicat espai a aquelles informacions de l’àmbit polític
que transcendien la crisi sanitària i on Catalunya hi havia jugat,
ﬁns a cert punt, un paper important.
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3.2. Resultats generals
3.2.1. Rellevància periodística
En el conjunt dels diaris analitzats s’han detectat
1.021 peces periodístiques en les quals es menciona
Catalunya. No tots els diaris van atorgar la mateixa
rellevància a Catalunya. Les unitats periodístiques es
distribueixen com indica la Taula 90. Així, el diari que
va dedicar un major número de peces a Catalunya va
ser The Guardian amb un 24,19% del total de les unitats
analitzades seguit a certa distància pel francès Le
Figaro (12,53%) i els italians Corriere della Sera (12,14%)
i La Repubblica (10,48%). Entre els diaris que van
dedicar menys peces amb menció a Catalunya destaca
l’estatunidenc The Washington Post amb el 1,76% de les
peces i l’alemany Süddeustsche Zeitung (4,66%).

Aquests percentatges varien si es consideren les
unitats amb Catalunya com a protagonista de la peça
periodística. Cal tenir en compte que, com pot es veure
a la Taula 92, només en un petit percentatge del total
analitzat, un 31,54%, Catalunya va ser la protagonista
principal de la peça periodística, mentre que a la resta,
el 68,46%, la presència de Catalunya és secundària. En
moltes ocasions, la seva presència només apareix com
a referència geogràfica.

Taula 92.
Peces periodístiques on
Catalunya és protagonista

699
68,46%
Catalunya és protagonista

THE NEW YORK TIMES | 19 | 19,58%

THE WASHINGTON POST | 4 | 22,22%

LE FIAGRO | 29 | 22,65%

LE MONDE | 20 | 25,64%

THE DAILY TELEGRAPH | 18 | 26,08%

LA REPUBBLICA | 28 | 26,16%

THE GUARDIAN | 87 | 35,22%

Font: Elaboració pròpia

ESTATS UNITS | 115 | 11,26%

ALEMNAYA | 153 | 14,99%

FRANÇA | 206 | 20,18%

ITÀLIA | 231 | 22,62%

REGNE UNIT | 316 | 30,95%

Taula 91.
Distribució de les peces periodístiques per països

FRANKFURTER ALLGEMEINE | 36 | 37,11%

Com s’exposa a la Taula 91, pel que fa als països, els
diaris del Regne Unit van concentrar el major volum
d’unitats amb cites a Catalunya, gairebé un 31% de les
peces, seguit per Itàlia i França amb un percentatge molt
similar d’unitats, 22,62% i 20,17%, respectivament.
Finalment, els països amb menys peces són Alemanya,
pràcticament un 15%, i per sota Estats Units, amb un
11, 26% de les peces.

Taula 93.
Distribució de les peces on Catalunya és protagonista per diaris5

CORRIERE DELLA SERA | 48 | 38,71%

Font: Elaboració pròpia

Catalunya no és protagonista

Com s’observa a la Taula 93, si es consideren les
peces en les quals Catalunya és la protagonista, els
percentatges d’articles dedicats per cada diari varia
considerablement.

SÜDDEUSTSCHE ZEITUNG | 33 | 58,92%

THE WASHINGTON POST | 18 | 1,76%

SÜDDEUSTSCHE ZEITUNG | 56 | 5,49%

THE DAILY TELEGRAPH | 69 | 6,76%

LE MODNE | 78 | 7,64%

FRANKFURTER ALLGEMEINE | 97 | 9,5%

THE NEW YORK TIMES | 97 | 9,5%

LA REPUBBLICA | 107 | 10,48%

CORRIERE DELLA SERA | 124 | 12,14%

LE FIAGRO | 128 | 12,4%

THE GUARDIAN | 247 | 24,19%

Taula 90.
Distribució de les peces periodístiques per diaris

322
31,54%

Així, tot i que el diari alemany Süddeustsche Zeitung en
volum té poques peces on s’anomena Catalunya, és
el que té un percentatge major, un 58,92%, d’unitats
periodístiques on Catalunya és protagonista. És a dir,
en més de la meitat de les ocasions, en les peces en que
esmenten Catalunya, aquesta és la protagonista de
la unitat periodística. A continuació se situen Corriere
della Sera, Frankfurter Allgemeine i The Guardian que

Font: Elaboració pròpia
5
Els percentatges de la taula no sumen 100 perquè els números fan referència al nombre de peces protagonitzades per Catalunya a
cada diari i no a la proporció general. S’ha decidit fer així perquè, com és lògic, aquells diaris amb més peces periodístiques a la mostra
obtenen un percentatge major. Per saber el percentatge de rellevància s’ha optat per calcular-ho sobre les peces totals de cada diari.
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presenten percentatges similars entorn al 36%. Per
sota es troben la resta de diaris en els que les peces
protagonitzades per Catalunya se situen entre el 20% i
el 25%.
Com es pot observar a la Taula 94, que presenta el
nombre i el percentatge de peces protagonitzades
per Catalunya per països, els diaris del Regne Unit
concentren el major nombre de peces protagonitzades
per Catalunya, un 32,61%). Els segueixen els diaris
italians i alemanys, amb un percentatge al voltant del
20% en tots dos casos. Els diaris dels Estats Units són
els que van atorgar menys protagonisme a Catalunya en
els seus continguts, amb un 7,14%. Els diaris francesos se
situen en quarta posició amb un percentatge del 15,21%
de les peces protagonitzades per Catalunya.

ESTATS UNITS | 23 | 7,14%

FRANÇA | 49 | 15,22%

ALEMNAYA | 69 | 21,43%

ITÀLIA | 76 | 2,60%

REGNE UNIT | 105 | 32,61%

Taula 94.
Distribució de les peces protagonitzades per Catalunya per països

els governs de Catalunya i d’Espanya arrel de l’inici de
l’estat d’alarma. En canvi, la cobertura del mes de gener
(102 peces i el 9,99% del total) està relacionada amb la
investidura de Pedro Sánchez com a president del primer
govern de coalició a Espanya des de la reinstauració de
la democràcia el 1978. Els diaris internacionals es fan
ressò de com per formar aquest govern Pedro Sánchez
va necessitar el recolzament, entre d’altres partits,
d’Esquerra Republicana i com aquest fet podia incidir
en la gestió del conflicte català i en les relacions entre
Catalunya i Espanya.
Els períodes amb menys peces periodístiques amb
al·lusions a Catalunya van ser els mesos de juny i
desembre, amb un percentatge de peces referides a
Catalunya que no arriba al 5% (3,92% el mes de juny i
4,90% al desembre).

Taula 95.
Distribució temporal de les peces periodístiques
referents a Catalunya
227
22,23%
102
9,9%

106
10,38%

67
6,56%

Font: Elaboració pròpia
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Les peces que al·ludeixen Catalunya es van distribuir
temporalment al llarg de l’any 2020 tal com mostra la
Taula 95. Els mesos amb més publicacions que esmenten
a Catalunya van ser el mesos d’estiu: juliol (amb 227
peces, el 22,23% del total) i agost (amb 113 peces, el
11,07% del total). El volum d’unitats sobre Catalunya
en el mes d’agost va venir determinada pel fet que Leo
Messi, jugador del Barça, va demanar activar la clàusula
de rescissió del seu contracte per abandonar el club,
fet que va tenir una amplíssima cobertura en els diaris
analitzats. Durant juliol i agost, un nombre rellevant de
peces analitzades centren la seva atenció en la incidència
de la Covid-19 en el turisme. En aquests mesos, es
van anar declarant diversos brots de coronavirus en
diferents llocs de l’Estat espanyol entre ells, un a Lleida
i un altre a l’Hospitalet de Llobregat, que van generar
reaccions dels governs de diversos països com Regne
Unit i França per tal d’endurir les condicions per viatjar a
Catalunya i a altres zones de l’Estat.
La important cobertura del mes de març també
està relacionada amb la pandèmia (amb 106 peces
i el 10,38% del total). És en el mes de març quan es va
declarar la pandèmia mundial per Coronavirus (que, com
veurem, és el tema més tractat a la premsa internacional
durant l’any 2020) i la premsa recull les friccions entre
3. RESULTATS

Una gran part de les peces periodístiques referides
a Catalunya no van ser signades pels corresponsals
del diari a l’Estat espanyol. En concret, l’autoria
dels corresponsals només apareix en el 26,05% de
les peces, davant del 73,95%, en què les peces són
signades per altres periodistes o pel propi diari. És a
dir, aproximadament, 1 de cada 4 peces estan signades
pels corresponsals, per tant, el gruix de la informació
referida a Catalunya no s’elabora sobre el terreny. Tot
i així, com es pot observar a la Taula 96, en les unitats
periodístiques on Catalunya és la protagonista el
percentatge d’autoria dels corresponsals augmenta
considerablement. Així, en el cas del diari francès
Le Monde, la corresponsal signa el 80% de les peces
protagonitzades per Catalunya. Els diaris alemanys,
els corresponsals també signen bona part de les
informacions on Catalunya hi té un paper rellevant.
Així, en el cas del Frankfurter Allgemeine, les peces
signades pel corresponsal arriben al 52,77% i en el
cas del Süddeustsche Zeitung, el 42,42%. En tres diaris,
The Daily Telegraph, The New York Times i The Guardian,
els corresponsals van signar al voltant del 35 % de
les peces protagonitzades per Catalunya i en el cas
de Le Figaro, el 20,68% i en el de Corriere della Sera, el
56
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Taula 97.
Gènere de les peces
periodístiques amb
presència de Catalunya

189
18,51%

63
6,17%
Informatiu
Font: Elaboració pròpia

Opinatiu

CONTRAPORTADA | 1 | 0,11%

PORTADA | 1 | 0,11%

ESPECTACLES | 2 | 0,20%

LOCAL | 6 | 0,59%

PÀGINES D’OPINIÓ | 29 | 2,84%

ECONOMIA | 35 | 3,43%

SUCCESSOS | 36 | 3,5%

CULTURA | 55 | 5,39%

Pel que fa al gènere de les peces periodístiques, com
es pot veure a la Taula 97, destaca el baix nombre de
peces d’opinió, un 6,17% molt per sota del nombre de
peces informatives, un 75,33%, que és el gènere més
emprat pels diaris internacionals per tractar aquest
tema. Destaca també el considerable nombre de peces
interpretatives, un 18,51%, principalment cròniques
i algunes entrevistes. Aquesta proporció es manté si
ens fixem només en les notícies en les quals Catalunya
és protagonista. En aquest cas, els articles d’opinió
suposen un 6,52% del total, mentre que el 75,46%
són notícies i un 18,01% peces interpretatives. El baix
percentatge de peces del gènere d’opinió és homogeni
en tots els diaris analitzats.

NACIONAL | 109 | 10,67%

3.2.2. Gèneres periodístics

Taula 98.
Seccions en les quals apareixen les peces on
es menciona Catalunya
NO IDENTIFICADA | 160 | 15,67%

Font: Elaboració pròpia

ESPORTS | 187 | 18,31%

THE WASHINGTON POST | 0

LA REPUBBLICA | 1 | 3,57%

CORRIERE DELLA SERA | 6 | 12,5%

LE FIAGRO | 6 | 20,68%

THE GUARDIAN | 31 | 53,63%

THE NEW YORK TIMES | 7 | 36,84%

THE DAILY TELEGRAPH | 7 | 38,88%

SÜDDEUSTSCHE ZEITUNG | 14 | 42,42%

FRANKFURTER ALLGEMEINE | 19 | 52,77%

LE MONDE | 16 | 80%

Taula 96.
Autoria de les peces periodístiques protagonitzades per
Catalunya6

Pel que fa a les seccions del diari en les quals apareixen
les peces referides a Catalunya, tal com mostra la
Taula 98 destaca la intensa presència en la secció
d’Internacional, la més habitual amb un 39,18% de les
informacions. A molta distància se situen les seccions
d’Esports (amb un 18,31%) i la de Nacional (amb un
10,67%). Les seccions menys utilitzades per ubicar els
articles sobre Catalunya han estat les pàgines d’Opinió
(amb un 2,84%), en la línia de l’escassa presència
d’articles d’opinió, i la Portada i la Contraportada,
on només hi va aparèixer un cop (0,11%). D’altra
banda, cal remarcar també l’elevat percentatge de
peces assignades a la Categoria “No identificada”, un
15,67%. En aquesta categoria s’han recollit aquelles
peces periodístiques en les que no constava la secció
o en les quals la secció que constava quedava fora de la
classificació (com, per exemple, “Estil”, “Gastronomia”,
“Viatges” o “Miscel·lània”).

INTERNACIONAL | 400 | 39,18%

12,5%. Els diaris on aquesta proporció és menor són el
nord-americà The Washington Post, on la corresponsal
no signa cap informació i l’italià La Repubblica amb un
3,57% de les peces protagonitzades per Catalunya
signades pel corresponsal.

Font: Elaboració pròpia

3.2.3. Fonts informatives

Les fonts principals més recurrents en els diaris
internacionals van ser les fonts polítiques espanyoles
o d’altres països (que apareixen en un 30,75% de
les ocasions). La presència d’aquestes fonts és molt
nombrosa en les peces referides a la pandèmia de
Covid-19 i a la seva gestió, qüestió que destaca en
relació a l’escassa referència a fonts acadèmiques i
expertes (un 6,86%). Els diaris internacionals també
recorren, tot i que en menor mesura (16,94%), a
fonts polítiques catalanes que, a més d’aparèixer en
informacions sobre la pandèmia, estan presents en
769
75,32% peces referides a tràmits parlamentaris. La proporció
entre fonts polítiques catalanes i fonts polítiques en
Interpretatiu general s’inverteix en el cas de les peces periodístiques
on Catalunya és protagonista. En aquestes peces,
l’esment a fonts polítiques no catalanes (20,49%) està
per sota de la referència a fonts polítiques catalanes
(25,77%). La tendència a citar més a les fonts catalanes

6
Els percentatges de la taula no sumen 100 perquè els números fan referència a l’autoria per part del corresponsal en cada
diari, i no en general.
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en les informacions on Catalunya és la protagonista
es dona en tots els diaris analitzats excepte en dos. En
el cas de The Guardian, també en aquestes notícies les
fonts polítiques espanyoles o internacionals superen a
les catalanes i en el cas del Süddeustsche Zeitung on se
citen en el mateix nombre. En aquest cas, les fonts més
emprades també són les esportives, en un 51% de les
ocasions.
Com mostra la Taula 99, a les fonts de l’àmbit polític les
segueixen en nombre les fonts esportives (un 17,92%).

Dins d’aquest grup es troben, principalment, jugadors i
entrenadors de futbol, directius de clubs i d’organismes
de govern del futbol, però també esportistes d’altres
disciplines com el motociclisme i la Fórmula 1. En tercer
terme, es troben les fonts culturals (8,33%) dels casos i
les categoritzades com a “Altres” (també un 9,01%) que
agrupen, principalment, testimonis d’esdeveniments.
Amb una presència residual, que no arriba al 5%,
apareixen altres fonts com les mediàtiques, les
econòmiques o les judicials, que són les menys habituals
(amb un 2,35% de presència).

SISTEMA JUDICIAL | 24 | 2,35%

ECONÒMIQUES | 40 | 3,92%

MEDIÀTIQUES | 40 | 3,92%

ACADÈMIQUES I EXPERTES | 70 | 6,86%

CULTURALS | 85 | 8,33%

ALTRES | 92 | 9,01%

POLÍTIQUES CATALANES | 173 | 16,94%

ESPORTIVES | 183 | 17,92%

POLÍTIQUES | 314 | 30,75%

Taula 99.
Principals fonts de les peces periodístiques

Font: Elaboració pròpia

3.2.4. Actors
Quant als actors principals, les dades de la Taula 100
mostren que un 29,77% de les unitats analitzades estan
protagonitzades per professionals de l’esport. Amb
molta menor presència, un 15,47%, la categoria “Altres”
agrupa perfils com membres d’ONGs, voluntaris,
ciutadania i polítics de fora de l’Estat espanyol. Per
sota, se situen un grup d’actors en l’òrbita de Catalunya
(Catalunya, Govern català, Quim Torra, Carles

Puigdemont i els independentistes) amb el 30,07% dels
casos; i un grup d’actors en l’òrbita de l’Estat espanyol
(Espanya, Govern espanyol i Pedro Sánchez) que són
els actors principals en el 17,04% de les peces. En el cas
de les informacions amb Catalunya com a protagonista,
els percentatges de presència dels actors catalans
i espanyols redueixen distància (42,23%, els actors
catalans i el 35,71%, els actors espanyols).

CONSTITUCIONALISTES | 0

UNIÓ EUROPEA | 1 | 0,1%

PARLAMENT CATALUNYA | 3 | 0,29%

SISTEMA JUDICIAL | 5 | 0,49%

CARLES PUIGDEMONT | 14 | 1,37%

TESTIMONIS | 18 | 1,76%

INDEPENDENTISTES | 18 | 1,76%

POLÍTICS/PARTITS | 20 | 1,98%

ECONÒMICS | 31 | 3,04%

ESPANYA | 42 | 4,11%

QUIM TORRA | 45 | 4,41%

PEDRO SÁNCHEZ | 51 | 5%

GOVERN ESPANYOL | 81 | 7,93%

GOVERN CATALÀ | 111 | 10,87%

CATALUNYA | 119 | 11,66%

ALTRES | 158 | 15,48%

PROFESSIONALS | 304 | 29,77%

Taula 100.
Principals actors de les peces periodístiques

Font: Elaboració pròpia
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3.2.5. Temàtica

BARCELONA | 3 | 0,29%

POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 3 | 0,29%

TURISME | 5 | 0,49%

ACCIONS DEL GOVERN CATALÀ | 8 | 0,78%

MEMÒRIA HISTÒRICA | 13 | 1,28%

ECONOMIA | 13 | 1,28%

GASTRONOMIA/VITICULTURA | 16 | 1,57%

SUCCESSOS | 17 | 1,67%

la declaració de l’estat d’alarma, que era vista com una
invasió de competències per part del Govern central
i que es presenten per part dels diaris internacionals
principalment, a l’inici de la pandèmia (durant el mes de
març). Destaca també el nombre de peces que tracten
temàtiques classificades sota la categoria “Altres” (un
3,82%), que agrupa informacions de difícil classificació
com la compra d’una illa del que havia estat propietat
d’una ordre benedictina que també tenia propietats a
Catalunya per part d’un magnat ucraïnès; la donació
d’un jugador de futbol originari de Catalunya de diners
per allotjar els temporers de Lleida; la mort de la mare de
Pep Guardiola; la retirada de la medalla d’or de la ciutat
de Barcelona al rei emèrit o un estudi científic sobre el
bloqueig de les cèl·lules cancerígenes amb la participació
d’universitats catalanes.

ACCIONS DEL GOVERN ESPANYOL | 18 | 1,76%

MEDI AMBIENT | 18 | 1,76%

ACCIONS LEGISLATIVES O PARLAMENTARIES | 18 | 1,76%

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA | 24 | 2,35%

ALTRES | 39 | 3,82%

CULTURA I TRADICIONS | 78 | 7,64%

ESPORTS | 159 | 15,57%

COVID-19 | 516 | 50,54%

Taula 101.
Principals temàtiques de
les peces periodístiques

PROCÉS INDEPENDENTISTA | 73 | 7,15%

Finalment, els principals temes de les peces
periodístiques en les quals se cita Catalunya són la
Covid-19 (50,54%) i els esports (15,57%), concretament,
l’intent de Messi de deixar el Barça, el mercat futbolístic
de fitxatges i diferents competicions esportives (la
Champions Leage, el campionat de Fórmula 1 o de
motociclisme). Com s’observa a la Taula 101, entre totes
dues categories sumen un percentatge del 66,11%
de les informacions i, per tant, són gairebé els únics
temes tractats. Molt allunyats se situen els temes
culturals (7,64%) o sobre el procés independentista
(7,15%). Destaca l’escassa presència temàtica de les
relacions entre Catalunya i Espanya (2,35%), tot i
que, aquestes relacions s’esmenten en algunes de les
informacions sobre la Covid-19 quan s’explica l’oposició
del Govern català a diverses mesures preses, o no
preses, pel Govern espanyol o a les seves queixes per

Font: Elaboració pròpia
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3.3. Els marcs metafòrics de Catalunya
3.3.1. The Washington Post
La presència de metàfores al diari The Washington Post
és elevada. Com es pot observar a la Taula 102, 8 peces,
un 44,4% del total, contenen metàfores referides a
Catalunya. Les peces identificades abasten per parts
iguals els gèneres informatiu i opinatiu. Així, la meitat de
les metàfores es localitzen en notícies i l’altra meitat en
articles d’opinió o editorials. Només en dues de les peces
amb metàfores, Catalunya va ser la protagonista de la
informació i 11 metàfores apareixien en articles signats
per la corresponsal del mitjà a Madrid.

Taula 102.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques
a The Washington Post

Sí

No

8
44,4%

10
55,6%

Font: Elaboració pròpia

Tal com mostra la Taula 103, en aquestes 8 peces s’han
identificat 28 expressions metafòriques referides
principalment al target domain d’actors polítics catalans
(13 metàfores), majoritàriament ERC (8 metàfores), els
independentistes en general (5 metàfores) i el Govern
de Catalunya (1 metàfora), seguit de les relacions entre
Catalunya i Espanya (al qual fan referència 10 metàfores),
i en menor mesura a Catalunya (5 metàfores). Quant als
source domain, el més emprat per referir-se a Catalunya
ha estat el de Conflicte/Guerra/Crim (amb 9 metàfores),
seguit pels de Mecànica/Física (amb 8 metàfores), Joc/
Esport (amb 3 metàfores) i Viatge/Camí/Moviment (també
amb 3 metàfores). Finalment, apareixen cinc source domain
amb 1 expressió metafòrica cadascun, el de Família/Amor/
Amistat, el d’Economia/Negoci, el d’Espectacle/Cinema, el
de Salut/Malaltia i el de Natura/Temps.

Taula 103.
Expressions metafòriques
a The Washington Post referides a Catalunya

Expressions metafòriques
[Sánchez] It will control a
minority of seats in parliament
and depend on support from
a constellation of smaller
parties while dealing with
the country's most significant
crisis in decades, Catalonia's
battle for independence.
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Target
Domain

Catalunya

Source
Domain

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Several recent flashpoints
have reinflamed the crisis,
particularly
the
Supreme
Court sentencing last October
of nine Catalan leaders on
sedition charges.

Catalunya

Mecànica/
Física

Beneath the sleek surface of
this sparkling Mediterranean
metropolis
boil
passions
generated by Spain's version
of identity politics

Catalunya

Mecànica/
Física

... that received immediate
pushback from the semiautonomous Catalonia, home
to a deep-rooted separatist
movement.

Catalunya

Família/ Amor/
Amistat

Johnson was defending an
advisory against nonessential
travel to Spain, where the
region of Catalonia has
reemerged as a hot spot,
with thousands of new cases
reported in the past two
weeks.

Catalunya

Mecànica/
Física

Sànchez, as part of his
pre-vote negotiations, has
pledged to reopen talks with
he Catalans while saying that
'Spainis not going to fracture.'

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

But
the
Socialists
have
emphasized that they are not
interested in green lighting
an official referendum on
independence.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/ Camí/
Moviment

Normal political preoccupations
"economics, health care, etc."
have been for Vox markedly less
salient than the challenge to
Spain's unity coming from one
of Spain's 17 regions.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/ Crim

In the 2016 general election,
Vox won just 0.2-percent of
the vote. But Catalonia's illegal
independence referendum of
Oct. 1, 2017, ignited indignation
that propelled Vox from the
fringe to the center of Spanish
politics.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/ Crim

The passions are aroused
by demagogues who hope to
shatter a nation.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Madrid is 'ripping off' and
'strangling' Catalonia.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Economia/
Negoci

Madrid is 'ripping off' and
'strangling' Catalonia.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/ Crim

Conflicte/
Guerra/Crim
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Expressions metafòriques

Target
Domain

Having five Catalans among
the 11starters in Spain's 2010
World Cup-winning soccer
team was a plot to subvert
Catalan
independence
by
inspiring national sentiment.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Spain, however,
fragment.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

will

not

Mr. Will missed that Spain is
a conglomerate of nations
"Castile, Catalonia, Basque
Country, Galicia, etc." each has
its own language, …
The two [Puigdemont i Comín]
are wanted in Spain for their
role in a 2017 secession bid by
the Catalan government and
separatist lawmakers.
Though
some
proindependence Catalans might
view the ERC as traitors for
dealing with the government,
ERC is trying to position itself
as a party moving ahead
with negotiations after other
efforts to spark independence
have failed and drawn fierce
pushback from Madrid.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Govern català)

Catalunya
(actors polítics
catalans: ERC)

Source
Domain

Conflicte/
Guerra/ Crim

Mecànica/
Física

Mecànica/
Física

Joc/Esport

Conflicte/
Guerra/ Crim

Target
Domain

Source
Domain

Oriol
Junqueras
was
sentenced to 13 years in
prison in October over his role
in Catalonia's failed bid for
secession from Spain in 2017.

Catalunya
(actors polítics
catalans: ERC)

Joc/Esport

This is pertinent to the United
(for
now)
Kingdom,
and
wherever populist resentmentmongers stoke feelings of
victimization.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Conflicte/
Guerra/ Crim

Nevertheless,
secessionist
leaders will continue to feed
to the gullible fictions such as
these.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Espectacle/
Cinema

What makes secessionists think
a soup of fictions and paranoia
will be swallowed?

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Salut/ Malaltia

Catalan
secessionists
bowdlerize history in order to
weaponize it.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Conflicte/
Guerra/ Crim

At 17-minutes and 14 seconds
into FC Barcelona soccer
games, independence-minded
fans roar.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Natura/ Temps

Font: Elaboració pròpia

Though
some
proindependence Catalans might
view the ERC as traitors for
dealing with the government,
ERC is trying to position itself
as a party moving ahead
with negotiations after other
efforts to spark independence
have failed and drawn fierce
pushback from Madrid.

Catalunya
(actors polítics
catalans: ERC)

Viatge/ Camí/
Moviment

Though
some
proindependence Catalans might
view the ERC as traitors for
dealing with the government,
ERC is trying to position itself
as a party moving ahead
with negotiations after other
efforts to spark independence
have failed and drawn fierce
pushback from Madrid.

Catalunya
(actors polítics
catalans: ERC)

Mecànica/
Física

'It's clear that the unilateral
route toward independence
failed, 'said Carlos Barrera,
a politics professor at the
University of Navarra. 'So they
are now looking to go toward
the negotiated route and see
how much they can get from a
weak government. ERC is now
personifying that route with
this gamble.

Catalunya
(actors polítics
catalans: ERC)

Viatge/ Camí/
Moviment

ERC is now personifying that
route with this gamble.

Catalunya
(actors polítics
catalans: ERC)

Joc/Esport

'If the negotiation fails, at
least ERC can say they tried.
And if it succeeds, they can
claim victory.'

Catalunya
(actors polítics
catalans: ERC)

Conflicte/
Guerra/ Crim
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En el cas de The Washington Post, gran part de les
expressions metafòriques (en concret, 21 de les 28
identificades) es concentren en dos articles. El primer
és una notícia publicada el 8 de gener a la pàgina A12
signada per Pamela Rolfe i Chico Harlam amb el títol
Afther months of grindlock, parliamentary vote gives Spain
new government. El segon és un article d’opinió publicat
el 26 de gener a la pàgina A27 signat per George F. Will
sota el títol Catalans' fictions and paranoia.
En el primer s’informa sobre la investidura de Pedro
Sánchez com a president del Govern espanyol amb
el recolzament de diversos partits, entre els quals es
troba Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). De fet,
en el redactat es poden identificar diverses metàfores
referides a aquesta força política. A més a més, aquest
recolzament provoca que es parli de Catalunya i de les
relacions entre Catalunya i Espanya. En el cas del partit
independentista, es metaforitza el que s’interpreta
com un canvi en la posició d’ERC mitjançant metàfores
de moviment. Així, s’afirma que ERC vol “avançar” en
una altra direcció i es presenta que ERC deixa la “ruta”
unilateral cap a la independència i vol “avançar” cap
aquest objectiu per la ruta negociada: “'It's clear that
the unilateral route toward independence failed, 'said
Carlos Barrera, a politics professor at the University
of Navarra. 'So they are now looking to go toward the
negotiated route and see how much they can get from a
weak government”. Aquesta idea ve reforçada pel marc
metafòric de la Mecànica/Física donat que s’afirma que
ERC fa esforços per “impulsar” la independència. Tot i
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ubicar el recolzament a la investidura d’ERC en aquest
marc, l’article també esmenta, tot i que en menor
mesura, el marc de conflicte en considerar que aquest
canvi pot provocar que alguns considerin ERC com
a “traïdors” tot i que si la negociació surt bé, el partit
podrà cantar “victòria”.
D’aquesta manera, l’article posiciona ERC com una
força política disposada a deixar de banda la seva posició
passada i a “apostar” per una “ruta” negociada cap a
la independència. A aquesta voluntat, però, l’article
contraposa la posició del Partit Socialista espanyol
que no està interessat en donar “llum verda” (“green
lighting”) al referèndum d’independència, posant, per
tant, impediments a aquesta via amb l’afirmació de que
“Spain is not going to fracture”.
Tot i el canvi de marc que sembla inaugurar la nova
posició d’ERC, la visió de Catalunya continua estant
emmarcada per metàfores bèl·liques “[Sánchez] will
control a minority of seats in parliament and depend
on support from a constellation of smaller parties
while dealing with the country's most significant crisis
in decades, Catalonia's battle for independence.”
També per metàfores que remeten a una situació que
pot esclatar en qualsevol moment: “Several recent
flashpoints have reinflamed the crisis, particularly
the Supreme Court sentencing last October of nine
Catalan leaders on sedition charges”.
El segon article, en el qual s’han localitzat 11
expressions metafòriques, parla d’allò que l’autor
denomina les “ficcions” [o mentides] promogudes per
l'independentisme català. En aquest article d’opinió les
metàfores es distribueixen a parts iguals entre dos target
domain: les relacions entre Catalunya i Espanya i els
actors polítics catalans independentistes. A patir d’una
metàfora d’espectacle afirma que els independentistes
catalans han definit les relacions entre Espanya i
Catalunya a través d’una sèrie de “ficcions” que els
porten a la paranoia (“What makes secessionists think
a soup of fictions and paranoia will be swallowed?”) i
que estan a la base de la seva voluntat de “destruir” la
nació espanyola (encara que afirma que Espanya no es
“fragmentarà”). Amb aquest punt de partida, passa al
llenguatge bèl·lic per definir les ficcions de què parla:
Madrid fa "complots" i "estrangula" Catalunya (“Madrid
is 'ripping off' and 'strangling' Catalonia”) i per afirmar
que els independentistes es fan les víctimes tot i que
“bombardegen” la història i la converteixen en un “arma”
(“Catalan secessionists bowdlerize history in order to
weaponize it”). La visió agressiva amb la qual defineix
els independentistes es completa amb l’expressió “At
17-minutes and 14 seconds into FC Barcelona soccer
games, independence-minded fans roar”, els aficionats
independentistes del Barça “rugeixen” al minut 17:14,
una acció pròpia dels animals salvatges.
En la resta de peces periodístiques on s'han identificat
metáfores, aquestes incideixen en les idees principals
d’aquests dos articles, sobretot, en la idea que la
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independència és una “aposta” (metàfora provinent del
joc) que identifica la independència com una activitat
de risc que pot comportar tant pèrdues com guanys i
en una segona accepció, que consisteix en depositar la
confiança en una idea o iniciativa que comporta cert risc.
Normalment, les metàfores de joc estan molt relacionades
amb les metàfores bèl·liques atès que activen el marc de
competició i/o de disputa entre dos contrincants en la
qual només un pot sortir guanyador en la majoria de les
ocasions. En el cas del The Washigton Post l’aposta (“bid”)
sempre la fan els independentistes catalans, mai s’afirma,
per exemple, que els unionistes “aposten” per la unitat
d’Espanya. Els independentistes són els que desafien una
Espanya que es presenta com una unitat que s’intenta
trencar, fracturar (“the challenge to Spain's unity”).

3.3.2. The New York Times
La presència de metàfores al diari The New York Times és
relativament baixa. Com es pot observar a la Taula 104,
només 16 peces, un 16,5% del total, contenen metàfores
referides a Catalunya. Les peces identificades abasten
tots els gèneres, però sobretot el gènere informatiu
que quadruplica en número de peces (12) als altres dos
gèneres: 3 peces del gènere interpretatiu i només 1 del
gènere opinatiu. En una mica més de la meitat de les
peces, Catalunya va ser la protagonista de la informació i
en la meitat de les peces (8) apareixien en articles signats
pel corresponsal del mitjà a Madrid.

Taula 104.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques
a The New York Times

Sí

No

16
16,5%

81
83,5%

Font: Elaboració pròpia

Tal com mostra la Taula 105, en aquestes 16 peces
s’han identificat 30 expressions metafòriques
referides principalment al target domain de les
relacions entre Catalunya i Espanya (al qual fan
referència 18 metàfores), seguit del target domain
d’actors polítics catalans (8 metàfores), principalment
els independentistes en general (5 metàfores), el
Govern de Catalunya (2 metàfores) i Quim Torra
(1 metàfora) i en menor mesura a Catalunya (4
metàfores). Pel que fa als source domain, el més emprat
per referir-se a Catalunya ha estat el de Mecànica/
Física (amb 10 metàfores), seguit pels de Viatge/Camí/
Moviment (amb 8 metàfores), Conflicte/Guerra/Crim
(amb 4 metàfores) i Personificació (amb 4 metàfores).
Finalment, apareixen dos source domain més, el de
Joc/Esport (amb 2 metàfores) i el de Menjar (amb 1
metàfora).
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Taula 105.
Expressions metafòriques
a The New York Times referides a Catalunya

Expressions metafòriques

Catalonia is a restive region.
…but by tapping into the
booming
entrepreneurial
spirit of turn-of-the-century
Catalonia.

Target
Domain

Source
Domain

Catalunya

Personificació

Catalunya

Personificació

The Supreme Court of Spain on
Monday upheld a ruling barring
the separatist leader of the
autonomous community from
public office, a decision that
threatens to renew tensions
in the restive northeastern
region.

Catalunya

The Supreme Court of Spain
on Monday upheld a ruling
barring the separatist leader
of Catalonia from public
office, a decision that could
renew tensions in the restive
northeastern region.

Catalunya

... of paving the way for the
breakup of Spain.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Mr. Sánchez responded by
pledging that his government
would end ''the toxic climate''
that Mr. Casado and other
right-wing lawmakers were
fueling and would instead
work to ease nationalist
tensions within Spain.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Mr. Sánchez and his Socialist
party say that their plan to
return to the negotiating
table with the separatists
will not lead to a binding
independence referendum in
Catalonia.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

After
four
inconclusive
elections in four years, Prime
Minister Pedro Sánchez helms
a left-wing, minority coalition
government and is grappling
with a secession movement
in the northeastern Catalonia
region, where leaders are
balking at his efforts to direct
their response to their virus.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Mr. Sánchez and Mr. Torra met
on Feb. 26 in a bid to renew
negotiations and end a conflict
that reached a boiling point in
2017, when Catalan separatists
made a botched attempt to
declare independence.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física
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Personificació

Personificació

Viatge/Camí/
Moviment

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Separatists have governed
Catalonia since 2015, but
the conflict has split Catalan
society down the middle, with
the divide now influencing how
Catalans view the response to
the coronavirus.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

The coalition’s survival may
hinge upon Mr. Sánchez’s
ability to help end Spain’s
long-simmering
conflict
over Catalonia, the restive
northeastern region that is
governed by separatists. He
has pledged to hold a fresh
round of talks with them,
prompting
criticism
from
right-wing politicians who
say he is paving the way for
Spain’s dissolution.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

The coalition’s survival may
hinge upon Mr. Sánchez’s
ability to help end Spain’s
long-simmering
conflict
over Catalonia, the restive
northeastern region that is
governed by separatists. He
has pledged to hold a fresh
round of talks with them,
prompting
criticism
from
right-wing politicians who
say he is paving the way for
Spain’s dissolution.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

The coalition’s survival may
hinge upon Mr. Sánchez’s
ability to help end Spain’s
long-simmering
conflict
over Catalonia, the restive
northeastern region that is
governed by separatists. He
has pledged to hold a fresh
round of talks with them,
prompting
criticism
from
right-wing politicians who
say he is paving the way for
Spain’s dissolution.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

The emeritus king’s defenders
proclaim that despite his
faults, his legacy as the
father of Spanish democracy
is indelible. They consider
it paramount to protect
the institution at a time of
great political fracture and
territorial tensions, including
Catalonia’s government bid for
independence.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Mr. Torra said it was necessary
to “restrict entrances and
departures” from Catalonia,
but such a demand could
also fuel the debate over the
territorial sharing of power in
Spain.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Altres
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Expressions metafòriques
Spain’s new declaration set
few nationwide rules, and
instead granted regions far
greater leeway to take their
own measures. In the region
of Catalonia, Meritxell Budó,
a member of the regional
government, said on Monday
that Catalans could soon be
forced to stay indoors over
the weekends, which would
amount to a significant
extension of the nighttime
curfew announced on Sunday
by Prime Minister Pedro
Sánchez.

Target
Domain

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Source
Domain

Viatge/Camí/
Moviment

The Supreme Court of Spain on
Monday upheld a ruling barring
the separatist leader of the
autonomous community from
public office, a decision that
threatens to renew tensions
in the restive northeastern
region.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Before
Vox's
emergence,
Mr. Ramoneda argued, the
secessionist challenge in
Catalonia, which reached a
boiling point in 2017, ''is what
really changed the mood in
the armed forces, giving many
a new sense of their role as
defenders of Spain and its
unity.''

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

The Supreme Court of Spain
on Monday upheld a ruling
barring the separatist leader
of Catalonia from public
office, a decision that could
renew tensions in the restive
northeastern region.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Mr. Torra’s case is part of a
long series of clashes pitting
Spain’s central government
and its judiciary against
Catalan leaders who favor
independence.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Politicians
have
failed
for years to resolve the
secessionist deadlock, and
it has increasingly been left
to judges to handle, while
continuing to split Catalan
society down the middle.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

His offer of talks provoked a
blistering response from rightwing politicians, who accused
Mr. Sánchez of caving into
the separatists to continue in
office and of paving the way
for the breakup of Spain.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

He told lawmakers that the
next Socialist-led government
would be at the mercy of
the ''blackmail'' of Catalan
separatists, while also having
to comply with the far-left
demands of Unidas Podemos
will break up Spain.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes
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Mecànica/
Física

Joc/ Esport

Viatge/Camí/
Moviment

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

At a checkpoint outside
Igualada, Jordi Morente, an
air-conditioner
technician
who has been stranded in
the town, said that he wanted
the whole of Catalonia sealed
off. But his colleague, Toni
Navarro, wanted Catalonia
to stop trying to go its own
way. ''Now is not the time for
politics, they have to listen,''
Mr. Navarro said of the Catalan
government.

Catalunya
(actors polítics
catalans:
Govern de
Catalunya)

Viatge/Camí/
Moviment

Politicians
have
failed
for years to resolve the
secessionist deadlock, and
it has increasingly been left
to judges to handle, while
continuing to split Catalan
society down the middle.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Mecànica/
Física

Mr. Torra repeatedly defied
the order to withdraw proindependence symbols, and
a court in Barcelona ruled in
December that his refusal to
clear them amounted to civil
disobedience.

Catalunya
(actors polítics
catalans: Quim
Torra)

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalonia’s biggest separatist
party said it would abstain in
upcoming confidence votes in
Parliament, a move that brings
Pedro Sánchez, the interim
prime minister, closer to his
goal of forming a Socialistled coalition government. The
first vote is expected over the
weekend.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Viatge/Camí/
Moviment

Catalan Separatists Renew
Support for Spain’s Sanchez.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Mecànica/
Física

The constitution prohibits
regions from breaking away
and the Catalan independence
drive, including a banned
referendum in 2017, has
triggered
Spain’s
worst
political crisis in decades.

Catalunya
(actors polítics
catalans: independentistes)

Viatge/Camí/
Moviment

The emeritus king’s defenders
proclaim that despite his
faults, his legacy as the
father of Spanish democracy
is indelible. They consider
it paramount to protect
the institution at a time of
great political fracture and
territorial tensions, including
Catalonia’s government bid
for independence.

Catalunya
(actors polítics
catalans:
govern de
Catalunya)

Joc/Esport

Font: Elaboració pròpia

Conflicte/
Guerra/Crim

El target domain més metaforitzat per a The New York
Times ha estat el referit a les relacions entre Catalunya
i Espanya, que s’ha definit preferentment (en gairebé
la meitat de les ocasions) mitjançant metàfores del
source domain de Mecànica/Física. Sota aquest domini
les dues entitats territorials són considerades com
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objectes, peces o, fins i tot, engranatges. Així, s’afirma
que Catalunya i Espanya estan en “tensió” fins al
punt que les seves relacions poden arribar al “punt
d’ebullició”. Aquesta tensió provoca o pot provocar que
les relacions en “trenquin” o es “fracturin” de manera
que es produeixi una divisió entre les dues entitats o
que, fins i tot, Espanya s’acabi “dissolent”. Aquesta
manera d’enfocar les relacions entre Catalunya i
Espanya, tot i estar relacionada amb un camp semàntic
de certa neutralitat, donat que al ser tractats com a
objectes sotmesos a forces físiques o mecàniques es
despullen d’aspectes valoratius o emocionals, denota
una càrrega negativa pels termes emprats “tensió”,
“trencament”, “fractura”, “dissolució” o “divisió”.
Les relacions entre Catalunya i Espanya també són
emmarcades sota el domini del Viatge/Camí/Moviment,
és a dir, com un recorregut que ambdues entitats
transiten seguint el seu propi camí. En les metàfores
referides a aquest domini, el diari novaiorquès recull
les crítiques que els partits de la dreta espanyola fan
a Pedro Sánchez per haver-se recolzat en ERC per
arribar a ser president. Aquests partits critiquen que
Sánchez “obri el camí” per al trencament d’Espanya
o que “ampliï el marge de maniobra” del Govern de
Catalunya per a que prengui mesures específiques per
fer front a la pandèmia de la Covid-19. Davant aquestes
crítiques, Sánchez respon que les negociacions amb
els independentistes catalans no “conduiran” a un
referèndum sobre la independència. Dins d’aquest
mateix marc, es parla que els polítics espanyols han
estat incapaços de resoldre el “bloqueig” secessionista,
per tant, els secessionistes impedeixen que s’avanci, tot i
que no es diu en quina direcció ni cap a on.
Un tercer àmbit per fer referència a aquestes relacions
és el de les metàfores bèl·liques (del source domain
Conflicte/Guerra/Crim). En aquest marc apareixen
termes com “lluitant” (“grappling”), “conflicte” (“conflict”)
o “enfrontaments” (“clashes”) per referir-se, en la majoria
de les ocasions, a la manera en què es desenvolupen
les relacions entre Catalunya i Espanya. Val a dir que
qui ”lluita”, “s’enfronta” i fa “xantatge” és normalment
Catalunya o els polítics catalans. També el recurs a
una metàfora lúdica (del source domain Joc/Esports)
contribueix, juntament a les metàfores bèl·liques, a
reforçar la idea de dos oponents enfrontats. En aquest
cas, es recullen unes afirmacions del periodista Josep
Ramoneda que afirma que el “repte” secessionista de
Catalunya provoca la reacció de d’una part de l’exercit
espanyol vinculat a l’extrema dreta per la “defensa” de la
unitat d’Espanya (arrel de la filtració d’un xat de militars
d’aquesta ideologia).
Uns camps semàntics similars s’empren en el tractament
dels actors polítics catalans. El principal actor
metaforitzat per The New York Times és el col·lectiu
independentista (en general) al qual es fa referència amb
metàfores bèl·liques (quan es diu que fan “xantatge” al
Govern espanyol), metàfores físiques (quan s’afirma
que “divideixen” la societat catalana per la meitat o que
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donen “suport” al Govern de l’Estat) o metàfores de
moviment (quan s’afirma que “mouen” Pedro Sánchez
a la presidència o que han “conduït” Espanya a la seva
pitjor crisi política en dècades). Per fer referència al
Govern català s’utilitza una metàfora de moviment
quan s’afirma que segueix el seu propi “camí” (i no
segueix per tant el mateix camí que el Govern espanyol)
i una metàfora lúdica quan es declara que “aposta”
per la independència. Finalment, el president Torra
es emmarcat amb una metàfora bèl·lica quan s’al·lega
que “desafia” reiteradament l'ordre de retirar símbols
independentistes durant la campanya electoral.
Finalment, en el diari nord-americà hem identificat 4
metàfores en les quals es personifica Catalunya. En tres
ocasions es parla de Catalunya com una regió “inquieta”
(“restive”), metàfora que acostuma a acompanyar les
peces on s’al·ludeix a les tenses relacions entre el Govern
català i el Govern o els tribunals espanyols. Aquesta
inquietud, denota que Catalunya és l’agent en aquesta
relació, és a dir, qui genera “tensió”, “divideix”, “desafia”,
“enfronta”, etcètera. En l’altra personificació es dona una
visió més positiva de Catalunya quan es parla del seu
“esperit” empresarial.

3.3.3. The Daily Telegraph
La presència de metàfores al diari The Daily Telegraph és
proporcionalment reduïda. Com es pot observar a la Taula
106, 10 peces, un 14,5% del total, contenen metàfores
referides a Catalunya. Les peces identificades abasten
especialment el gènere informatiu (7 de les 10), però
també trobem 3 peces de gènere interpretatiu. En 6 de les
10 peces, Catalunya és la protagonista de la informació,
i cal destacar que 4 de les peces que inclouen metàfores
estan signades pel corresponsal del mitjà a Madrid.

Taula 106.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques
a The Daily Telegraph

Sí

No

10
14,5%

59
85,5%

Font: Elaboració pròpia

Tal com mostra la Taula 107, en aquestes 10 peces s’han
identificat 13 metàfores, de les quals 6 estan referides
a Catalunya com a target domain, 4 corresponen a
les relacions entre Catalunya i Espanya −2 estan
emmarcades en una informació sobre la situació de la
crisi sanitària i les altres 2 fan referència al conflicte
lingüístic− i diverses de les metàfores (2) estan
vinculades a la ciutadania o la cultura catalana. Només
una expressió metafòrica està referida als polítics
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catalans. Els source domain més utilitzats són, amb
lleugeres diferències, el de Conflicte/Guerra/Crim (3) i
el de Personificació (2). Puntualment, en trobem d’altres
com els de Natura/Temps, Construcció, Contenidor,
Joc/Esports i Economia/Negoci. Cal destacar la
metàfora “wildcat vote” o “wildcat referèndum” com
una metàfora amb un source domain d’origen polític i
sindical que desenvoluparem més endavant.

Target
Domain

Source
Domain

A localised outbreak of
Covid-19 in Spain is reigniting
tensions
around
Catalan
independence, with a political
squabble over what powers
the regional government
has to deal with the health
emergency

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalunya
(Actors polítics:
independentistes)

Conflicte/
Guerra/Crim

A proposal to downgrade
Spanish in Catalan schools
has been described as
"linguistic
genocide"
by
traditionalists, who accuse
the
country's
Left-wing
government of selling out
the language of Cervantes to
appease Catalan separatists

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

A proposal to downgrade
Spanish in Catalan schools has
been described as "linguistic
genocide" by traditionalists,
who accuse the country's
Left-wing government of
selling out the language of
Cervantes to appease Catalan
separatists

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Economia/
Negoci

Catalan Roma "participate
in the process of building
the Catalan nation, within
a certain pluralism and an
explicit Catalan affiliation"

Catalunya

Construcció

Civil War

Taula 106.
Expressions metafòriques
a The Daily Telegraph referides a Catalunya

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Oriol Junqueras, the ERC
leader, is currently serving
a 13-year jail sentence for
sedition and misuse of public
funds owing to the role he
played as Catalan deputy
president in an unlawful
referendum and declaration of
independence by Catalonia's
parliament in 2017.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: Torra,
Puigdemont...)

Espectacle/
Cinema

However, she ruled out a
"wildcat" referendum without
the UK Government's authority,
pointing to the chaos such a
vote unleashed in Catalonia.

Catalunya

Altres

However, she ruled out a
"wildcat" referendum without
the UK Government's authority,
pointing to the chaos such a
vote unleashed in Catalonia.

Catalunya

Natura/ Temps

despite growing pressure from
SNP members for a Cataloniastyle wildcat vote

Catalunya

Personificació

But Ms Sturgeon has been
urging
caution
about
a
Catalonia-style
unofficial
vote, arguing that such a move
might set independence back
if the courts declared it illegal

Catalunya

Personificació

But Ms Sturgeon has been
urging
caution
about
a
Catalonia-style
unofficial
vote, arguing that such a move
might set independence back
if the courts declared it illegal

Catalunya

Joc/Esports

Germans Roca, in Girona,
"heart" of Catalonia...

Catalunya

Personificació

A localised outbreak of
Covid-19 in Spain is reigniting
tensions around Catalan
independence, with a political
squabble over what powers
the
regional
government
has to deal with the health
emergency

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

3. RESULTATS

Expressions metafòriques

Font: Elaboració pròpia

The Daily Telegraph, malgrat que no té la mateixa
cobertura sobre Catalunya que l’altre rotatiu britànic,
té un tractament informatiu molt variat a nivell
temàtic. D’aquí que, per exemple, el target domain
sobre relacions Catalunya/Espanya no es limiti només
al conflicte polític, sinó també al cultural, a través de
temes vinculats a la llengua. L’escenari que es dibuixa
a través de les 4 metàfores associades a aquest target
domain és el d’un conflicte frontal que s’expressa
a través de metàfores relatives al source domain
Conflicte/Guerra/Crim. Pel que fa al conflicte polític,
quan es fa referència a la situació de crisi sanitària a
Catalunya, s’esmenta la “revifalla” de l’enfrontament
entre administracions, on la “baralla” (“squabble”)
per les competències es fa palesa a través de les
reivindicacions del llavors president de la Generalitat
Quim Torra, que pren protagonisme polític durant
la pandèmia per evidenciar, a través de diverses
declaracions, el desacord amb el Govern espanyol i
la judicatura. També s’utilitzen metàfores relatives
a aquest source domain al voltant de la tramitació
de la nova llei d’Educació, la llei Celáa, on s’al·ludeix
a l’enfrontament entre les forces independentistes
del Congrés dels diputats i el director del Instituto
Cervantes, que quan parla del català a les escoles
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fa referència al “genocidi lingüístic” que això suposa
per al castellà. Aquest marc que interpreta que la
llengua espanyola està amenaçada, sobretot respecte
a la posició del català, es referma de nou amb una
altra metàfora, aquest cop relativa al source domain
Economia/Negoci, que indica que el Govern espanyol
“està esgotant” (“selling out”) les existències del castellà
per calmar les forces polítiques independentistes
catalanes.
Un altre dels target domain més habituals és el que
es refereix a Catalunya, especialment en aquelles
informacions que tracten sobre la negociació d’un segon
referèndum escocès. Aquestes informacions estan
classificades com a notícies nacionals i l’associació amb
Catalunya es produeix per establir una comparativa
entre Escòcia i “l’estil català”, on a través de la
personificació, es dibuixa el referèndum català de l’1-O
com un antecedent negatiu, com un exemple d’allò que
no s’ha de fer. En aquest escenari, les tres informacions
que anomenen Catalunya parlen de “wildcat vote” o
“wildcat referendum”. Aquesta expressió metafòrica
connecta amb les anomenades “vagues salvatges”
(“wildcat strike actions”), un tipus de vaga no oficial,
sense la intermediació dels sindicats. En aquest sentit,
tot i que el concepte “wildcat” sigui clarament metafòric
i faci referència a un gat salvatge (i per tant estaríem
parlant d’un source domain de Natura/Temps), el fet que
sigui adaptació d’un concepte polític ja preestablert
ens porta a un joc metafòric polític que equipara el
caos d’una “vaga salvatge” amb el d’un referèndum o
una votació “salvatge”. Per redundar en aquest marc
d’exemplaritat negativa, s’utilitza l’expressió “a vote
unleashed in Catalonia” (un vot “desfermat”), que
establiria la vinculació amb un animal desbocat si ho
relacionem contextualment amb l’expressió “wildcat”.
També cal destacar, però ja de forma més atomitzada,
algunes metàfores més. Per una banda tenim una
metàfora relativa a Oriol Junqueras com a un actor
clau que ha “interpretat un paper” decisiu en el procés
independentista. També trobem una metàfora relativa
al source domain de la Construcció quan s’esmenta
el paper dels gitanos catalans en la “construcció de
la nació”, un paper que es reivindica en un llibre que,
tal i com recull la informació, ha estat denunciat per
considerar que fa una distinció supremacista entre els
gitanos catalans i la resta del col·lectiu romaní. Aquesta
informació només l’ofereix The Daily Telegraph.
La resta d’informacions que inclouen metàfores són
una relativa al futbol, on es parla de la “guerra civil”
que s’estableix a mitjans d’agost de 2020 entre Lionel
Messi i la direcció del Barça; i una altra que es refereix
a Girona com el “cor” de Catalunya i que és una crònica
culinària protagonitzada pels germans Roca.
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3.3.4. The Guardian
La presència de metàfores al diari The Guardian
és escassa. Com es pot observar a la Taula 108,
30 peces, un 12,1% del total, contenen metàfores
referides a Catalunya. Les peces identificades són
predominantment de gènere informatiu (26), però
també trobem una peça opinativa i 3 peces de gènere
interpretatiu. En 21 de les 30 peces, Catalunya és
protagonista i 16 estan signades per la corresponsalia,
14 pel periodista Sam Jones i 2 pel periodista Stephen
Burger.
Les principals seccions on apareixen les peces són la
d’Internacional, amb 18 peces; 5 peces en la secció
de Nacional, una a Economia, una a Cultura, una peça
opinativa i finalment 4 peces esportives, en les quals
només en un cas es fa una referència metafòrica a
Catalunya.
Taula 108.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques
a The Guardian

Sí

No

30
12,1%

217
87,9%

Font: Elaboració pròpia

Tal com mostra la Taula 109, en aquestes 30 peces
s’han identificat 74 expressions metafòriques referides
principalment al target domain relacions Catalunya/
Espanya, amb 26 metàfores. El segon target domain
més habitual és Catalunya, amb 22 expressions
metafòriques que fan referència bé al territori o bé al
procés independentista o a la situació política general.
Seguidament, 16 metàfores són relatives al target
domain Catalunya/Actors Polítics Catalans i, finalment,
trobem 10 peces relatives a Catalunya/Ciutadania,
on hem aplegat també les relatives a clubs de futbol
i jugadors d’equips catalans. Pel que fa als source
domain, tot i haver-hi força varietat, el més habitual
per referir-se metafòricament als target domain
relatius a Catalunya és el de Conflicte/Guerra/Crim,
amb 25 metàfores, seguit de Personificació amb 15,
Viatge/Camí/Moviment amb 9, Mecànica/Física amb
5, Natura/Temps amb 4, Joc/Esports amb 3, Religió/
Creença amb 3, Contenidor amb 2, Fantasia/Somni
amb 2, Família/Amor/Amistat amb 1 i finalment tenim
un calaix de sastre metafòric on trobem expressions
associades a la Cuina o la Política i que hem codificat
com a Altres.

3. RESULTATS
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Taula 109.
Expressions metafòriques
a The Guardian referides a Catalunya

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Catalan
Republican
Left
party
(ERC),which
agreed
to sit out the investiture
vote after Sánchez vowed
to find a solution to the
“political
conflict”
that
has dogged Spain since
Catalonia’s separatist regional
government tried to secede in
2017.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Natura/ Temps

the failed push for regional
independence in autumn 2017.
Nevertheless, the ERC kept its
word and abstained from the
lunchtime vote.

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra, Puigdemont,...)

Personificació

the failed push for regional
independence in autumn 2017.
Nevertheless, the ERC kept its
word andabstained from the
lunchtime vote.

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

Sánchez’s opponents argue his
“Frankenstein government”
will be too be holden to
Catalan separatists and pose
an existential threat to Spain’s
national unity.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Fantasia/
Somni

Sánchez’s opponents argue
his “Frankenstein government”
will be too be holden to
Catalan separatists and pose
an existential threat to Spain’s
national unity.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

The PP leader, Pablo Casado,
accused Sánchez of being an
egotistical “extremist” who
had left the country’s future
in the hands of “terrorists
and coup-mongerers” from
Catalonia and the Basque
country.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Last April’s election was
triggered after the ERC and
Together for Catalonia sided
with their enemies on the
Spanish right to torpedo the
PSOE’s national budget

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Sánchez, meanwhile, branded
his rightwing opponents a
“coalition of the apocalypse”
and sore losers to boot.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Religió/
Creença

An MP from one of the proindependence Catalan parties
loathed by Casado informed
congress that she “didn’tgive a
damn about the governability
of Spain” – shortly before her
party’s abstention returned
Sánchez to office.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

3. RESULTATS

Personificació

Personificació

Altres

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Catalonia’s former president
has arrived in the European
parliament to take his seat,
vowing to continue fighting
for the jailed Catalan leader
Oriol Junqueras, who lost his
bid to become an MEP.

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Conflicte/
Guerra/Crim

Flanked by Comín and six
MEP supporters at a news
conference, Puigdemont said:
“We are proud to be here, but
we are not happy because
we miss Oriol Junqueras.
And we will continue fighting
until Mr Junqueras returns to
his house, because he was a
member of [this] parliament
for several years before.”

Catalunya
(Actors po

Conflicte/
Guerra/Crim

Flanked by Comín and six
MEP supporters at a news
conference, Puigdemont said:
“We are proud to be here, but
we are not happy because
we miss Oriol Junqueras.
And we will continue fighting
until Mr Junqueras returns to
his house, because he was a
member of [this] parliament
for several years before.”

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Conflicte/
Guerra/Crim

…he intended to continue his
efforts to make the bitterly
fought Catalonia crisis a
European question

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

In 2017, Puigdemont organised
a
referendum,
criticised
for violating the rules of
the Catalan parliament and
trampling
on
democratic
norms,
before
making
an illegal declaration of
independence.

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Personificació

in places like Catalonia and
Quebec, we have managed
to beat narrow, divisive
nationalism with a social
justice agenda.

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

Equally socialists in Catalonia
have for years been peacefully
resisting the advance of
separatists there, and most
recent indications suggest
that their democratic efforts
may well succeed.

Catalunya (Actors polítics:
socialistes
catalans)

Conflicte/
Guerra/Crim

we have managed to go
and beat narrow, divisive
nationalism

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalunya

Mecànica/
Física

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

the change
Catalunya

of

gear

in

She says she was talking
about the peaceful struggle
for social justice in Catalonia.
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Expressions metafòriques
“This legislature has no
political path left; it’s reached
its end,” Torra said as he
announced the poll. “We’ve
seen this week that as partners
we are approaching along the
road to independence in a
way that has damaged mutual
confidence.”

Target
Domain

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Source
Domain

Viatge/Camí/
Moviment

“This legislature has no
political path left; it’s reached
its end,” Torra said as he
announced the poll. “We’ve
seen this week that as partners
we are approaching along the
road to independence in a
way that has damaged mutual
confidence.”

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

The
Spanish
government
responded
by
sacking
Puigdemont
–
who
subsequently fled to Belgium
to avoid arrest –seizing
control of Catalonia and
calling
a
snap
regional
election.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

However,
the
gamble
failed after the three proindependence
parties
retained
their
absolute
majority
in
the135-seat
regional parliament.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Sánchez and Torra are due to
meet in Barcelona next week
for the first round of talks on
the issue.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Joc/Esports

Lisa Nandy has had to clarify
her remarks that the UK
should “look to Catalonia”
for lessons on how to defeat
Scottish nationalism

Catalunya

Personificació

As a Barcelona player and then
manager Guardiola fought
numerous battles with Real.

Catalunya
(Ciutadania de
Catalunya: la
gent, els catalans, el poble
català, etc.)

Conflicte/
Guerra/Crim

Lawyer for Clara Ponsatí says
case is in ‘stalemate’ until
issue of immunity in Spain is
settled

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Joc/Esports

he explorer Francisco Pizarro,
who is generally believed
to have started life as a
swineherd in Extremadura
in western Spain, has also
been recruited to the Catalan
pantheon, as has Saint Teresa
of Ávila, the Christian mystic
descended
from
Jewish
conversos.

Catalunya
(Ciutadania de
Catalunya: la
gent, els catalans, el poble
català, etc.)

Religió/
Creença

“No pseudoscience or pseudohistory should be funded
with public money,” hesaid.
“It only serves those who
wish to portray us as small,
ridiculous and angry losers.”
(Gabriel Rufián)

Catalunya: la
gent, els catalans, el poble
català, etc.)
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Viatge/Camí/
Moviment

Contenidor

Joc/Esports

Personificació

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

As news of the decree leaked
out on Saturday afternoon,
the regional governments
of Catalonia and the Basque
country claimed the central
governmetnt’s
use
of
the drastic powers could
undermine their autonomy.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

In recent days, Torra has
emerged as one of the fiercest
critics of Spain’s emergency
measures, joining the Basque
country in claiming that the
centralisation of powers could
undermine the autonomy of
Spain’s regions.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

"Catalonia asks Spanish army
for help"

Catalunya:

Personificació

Capitulation [Barça] had been
coming for a long time; they
were flawed when they were
first and well before that.

Catalunya
(Ciutadania de
Catalunya: la
gent, els catalans, el poble
català, etc.)

Conflicte/
Guerra/Crim

Lleida, has been struggling
with a surge in coronavirus
case

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim i
Personificació

Yet if this was Barcelona’s
revenge, it was so cold it didn’t
feel much like revenge; not
with no one there to revel in it.

Catalunya
(Ciutadania de
Catalunya: la
gent, els catalans, el poble
català, etc.)

Conflicte/
Guerra/Crim i
Personificació

The senior Catalan proindependence
politician
who was targeted using
spyware has claimed its use
is further proof of the Spanish
state’s “dirty war” against
its opponents and says the
revelations will have an
inevitable impact on attempts
to find a political solution to
the ongoing territorial dispute.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Years
of
simmering
tensions
between
the
central
government
and
successive separatist Catalan
administrations finally boiled
over in October 2017, when
the regional government, led
by the then president, Carles
Puigdemont, held an illegal,
unilateral
independence
referendum on 1 October 2017.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Altres (Cuina)

Following a standoff with the
courts, the Catalan regional
government in Spain.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Torrent has claimed the
revelations are proof of the
Spanish state’s “dirty war
“on
political
opponents,
while Maragall has invoked
Watergate, calling the matter
“an
absolutely
definitive
Catalangate”.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

3. RESULTATS
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Expressions metafòriques
Torrent has claimed the
revelations are proof of the
Spanish state’s “dirty war
“on
political
opponents,
while Maragall has invoked
Watergate, calling the matter
“an
absolutely
definitive
Catalangate”.
Torrent has said that while
people
may
think
the
independence
movement
“exaggerates or that it
wants to play the victim ...
Spanish democrats need to
ask themselves if they feel
comfortable with all this”.

Target
Domain

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Gutiérrez is also seething,
if not altogether surprised,
over what has happened.
“It’s incredible because I am
a normal citizen, not even a
politician,” he said. “Working
with Mr.Puigdemont, who is
the most wanted person by
the Spanish state, puts you at
some risk. Because you are in
a war without guns.”

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Inquiry or not, it may turn out
that one of the buckets used
to try to extinguish the flames
of the Catalan independence
movement was filled with
petrol rather than water.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Pujol played the kingmaker
in Madrid, wringing more
concessions
and
greater
political
autonomy
for
Catalonia

Catalunya (Actors polítics)

While many in Catalonia
will see the development as
another conspiracy hatched
by a hostile Spanish state

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Source
Domain

Altres (política)

Conflicte/
Guerra/Crim i
Personificació

Conflicte/
Guerra/Crim

Mecànica/
Física

Mecànica/
Física

Natura/Temps

The scandal emerged just as
the Catalan independence
movement was hitting its
stride and was largely ignored
or even dismissed by some
Catalans as a Madrid-based
conspiracy.

Catalunya (Actors polítics)

The
judge
claims
the
organisation was led by Pujol
and his wife, “who describes
herself
as
the
mother
superior of the congregation”
while the other key player was
her son Jordi, known within
the clan as “the parish priest”.

Catalunya
(Ciutadania de
Catalunya: la
gent, els catalans, el poble
català, etc.)

Religió/
Creença

Spanish state’s “dirty war”
against its political opponents

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Natura/ Temps

Unrest erupted once again
in the wealthy north-eastern
Spanish region last October
after Spain’s supreme court
convicted nine senior regional
independence leaders.

3. RESULTATS

Viatge/Camí/
Moviment

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

He accused Spain’s Socialistled coalition government,
which has taken a far less
heavy-handed approach to
the independence issue than
its conservative predecessor,
of being behind the move.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

The city’s famous boulevard
is usually a heaving mass of
humanity.

Catalunya

Mecànica/
Física i
Personificació

French advice against travel
to Catalonia and the UK’sde
facto ban on travel to Spain
have painted the country as
Europe’s Covid-19 pariah, but
many Spaniards feel they are
being scapegoated.

Catalunya

Altres

French advice against travel
to Catalonia and the UK’s de
facto ban on travel to Spain
have painted the country as
Europe’s Covid-19 pariah, but
many Spaniards feel they are
being scapegoated.

Catalunya

Personificació

French advice against travel
to Catalonia and the UK’s de
facto ban on travel to Spain
have painted the country as
Europe’s Covid-19 pariah, but
many Spaniards feel they are
being scapegoated.

Catalunya

Personificació

Catalonia as a whole is more
dependent on foreign visitors
than other Spanish regions

Catalunya

Personificació

The worst-hit area is Ciutat
Vella, the old city.

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

Resorts on Catalonia’s Costa
Brava have also been hit by
the sudden decline in French
and British tourists

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

As Barcelona rethinks its
future, many in city hall
believe it should focus on
being a cultural destination.

Catalunya

Personificació

"The rolling
Catalonia".

Catalunya

Natura/ Temps

Quim Torra, the separatist
regional
president
of
Catalonia, has vowed to carry
on the push for independence
from Spain despite being
banned from public office by
the supreme court in Madrid.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

The ruling will once again push
the independence issue up
the national political agenda
and trigger a fresh Catalan
election early next year if the
regional parliament cannot
agree on a successor.

Catalunya
(Actors polítics
catalans)

Conflicte/
Guerra/Crim

thunder

from
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Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

We will have the opportunity to
further move in this direction
in the upcoming election
which will be held in the next
few months. This needs to be a
turning point.”

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

we will not be forced to give
an inch when it comes to
our convictions and political
objectives.

Catalunya
(Actors polítics
catalans)

Altres

"Attempt to overthrow the
government of Catalonia"

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

“Barring the president of
the
Catalan
government
from exercising the right to
freedom of expression is not
right in a democratic system.”

Catalunya
(Actors polítics
catalans)

Contenidor

He added: “Repression will not
do away with the majority will
of this people.

Catalunya
(Ciutadania de
Catalunya: la
gent, els catalans, el poble
català, etc.)

Conflicte/
Guerra/Crim

"Catalonia, however, remains
fairly evenly split".

Catalunya

Personificació

Prosecutors had alleged that
the four defendants “were
key players in hindering or
seriously complicating the
fulfilment of court orders with
the aim of carrying out the
secessionist plan”.

Catalunya
(Actors polítics
catalans)

Viatge/Camí/
Moviment

Puigdemont’s
proindependence
regional
government as it attempted to
break away from Spain

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Família/Amor/
Amistat

The trial had focused on the
regional
police’s
alleged
failure to stop the referendum
from going ahead on 1October
2017.

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

As
Catalonia
faces
the
prospect
of
another
coronavirus lockdown,

Catalunya

Personificació

Catalunya
(Ciutadania de
Catalunya: la
gent, els catalans, el poble
català, etc.)

Viatge/Camí/
Moviment

Another commented: “The
Catalan republic conquers
space in the midst of a
pandemic, in a crisis of
poverty, unemployment and
recession.”

Catalunya
(Actors polítics
catalans)

Conflicte/
Guerra/Crim

The Catalan section of Els Ports
especially, with its limestone
cliffs and waterfalls, provides
a backdrop reminiscent of
the American West.

Catalunya

Fantasia/
Somni

much of
hospitality
standstill.

Catalonia’s vital
sector is at a

Font: Elaboració pròpia
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Per a The Guardian les relacions entre Catalunya i
Espanya han estat el principal focus d’atenció pel que
fa a Catalunya, ja que és l’aspecte més metaforitzat pel
rotatiu. Aquest tema s’ha tractat predominantment
a través del source domain de Conflicte/Guerra/
Crim, amb metàfores com pactar amb els “enemics”,
“torpedinar” els pressupostos, “enderrocar” el govern,
“flanquejar”, “resistir l’avenç” independentista,
“setge”, etcètera. Cal fer especial esment, però, a
diverses peces informatives de The Guardian que el
rotatiu elabora en exclusiva i que fan referència a la
investigació periodística sobre les escoltes il·legals de
telèfons mòbils de líders independentistes, com Roger
Torrent o Ernest Maragall. En aquest cas concret,
una de les metàfores més utilitzades és la de “guerra
bruta” (“dirty war”) o “guerra sense armes” en al·lusió al
suposat espionatge il·legal per part del Centre Nacional
d’Intel·ligència (CNI). Cal remarcar que, en aquest cas,
totes les metàfores estan extretes de les declaracions
dels polítics afectats i en cap cas són expressades pel
periodista. També per a referir-se a les relacions entre
Espanya i Catalunya trobem altres source domains que,
tot i no ser nombrosos, sí resulten destacables. Per una
banda, la personificació com a estratègia metafòrica
i que trobarem utilitzada en altres target domains és
utilitzada per identificar l’independentisme com una
amenaça. És el cas, per exemple, de Pablo Casado,
cap de l’oposició pel Partit Popular al Congrés dels
Diputats, quan esmenta que Sánchez “deixa el futur
del país en mans de terroristes”. Per una altra banda,
diverses metàfores que són utilitzades per expressar el
grau de tensió generada entre Espanya i Catalunya ens
remeten a considerar que un govern de coalició entre
socialistes i formacions independentistes catalanes
és equiparable a “l’Apocalipsi”, amb una clara al·lusió
al source domain Religió/Creença, o que es considera
un govern “Frankenstein” (source domain de Fantasia/
Somni). Aquestes dues metàfores pertanyen també
a declaracions de Pablo Casado. Altres metàfores
fan referència a unes relacions que “bullen” o estan
en “ebullició” (source domain “Altres/Cuina”) o que la
situació de desconfiança de la política catalana cap a
l’Estat espanyol genera situacions on, en lloc d’ “apagar
un foc” s’hi afegeix “benzina” per “inflamar” més la
situació. De la mateixa manera, trobem el source domain
del joc quan es parla de l’ “aposta fallida” (“gamble”) per
intentar fer un canvi de govern el 2017, en una peça
on es contextualitza el conflicte català o quan es fa
referència a la “ronda” de converses entre el govern
espanyol i el català per establir vies de diàleg respecte
al conflicte polític.
Un altre gran target domain que apareix és el relatiu
als actors polítics catalans. En aquest sentit, de nou,
el source domain de Conflicte/Guerra/Crim apareix
especialment a les informacions relatives a la situació
de Carles Puigdemont com a eurodiputat i a les
seves declaracions de suport cap al republicà Oriol
Junqueras, quan repetidament fa referència a la “lluita”
per la llibertat del polític català. També en relació amb
els socialistes catalans, les controvertides declaracions
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de la líder laborista escocesa, Lisa Nandy, són recollides
per The Guardian quan al·ludeix a la “resistència
pacífica” o la “lluita pacífica” dels socialistes catalans
davant del nacionalisme divisori. Per parlar dels
actors polítics catalans, s’hi identifiquen altres famílies
metafòriques, com quan se cita l’enfrontament de l’exconsellera Carla Ponsatí, que es troba en una situació
de “taules” (“stalmate”) en la partida judicial que juga
amb la justícia espanyola.
Probablement el target domain més genèric que
es detecta és el de Catalunya o el de ciutadans
catalans. La majoria de peces on s’utilitzen metàfores
relatives a aquest target es refereixen a a) el procés
d’independència, b) la situació generada per la Covid-19
i c) esports, entre d’altres temàtiques de menor
presència. Un dels recursos més utilitzats per parlar de
Catalunya en funció de la seva posició respecte al seu
procés independentista és el source domain “Viatge/
Camí/Moviment”, on són els líders independentistes,
com Quim Torra, qui utilitzen metàfores com “no queda
cap camí polític” (“no political path left”), “carretera cap
a la independència” (“road to the independence”) o bé
“moure’s en la direcció de la independència” o trobar un
“punt de gir” (“turning point). En canvi, quan es tracta el
concepte d’independentisme o de Catalunya per part
del periodista que signa les peces referides, aquest
també utilitza metàfores relatives al moviment, però
esmentant “una parada” en el procés o una situació
d’estancament (“stop” or “standstill”).
Respecte a la Covid-19 i Catalunya són també diversos
els recursos metafòrics relacionats amb el source
domain de Conflicte/Guerra/Crim que es combinen
amb la personificació. Així doncs, Catalunya és
“colpejada” per la Covid-19 o el seu teixit econòmic “rep
el cop” de la pandèmia. Es fa referència, per exemple,
a llocs concrets de Catalunya, com Lleida, un ressort
turístic a la Costa Brava o el Barri del Raval com a
“damnificats” per la situació pandèmica. En una peça
concreta es puntualitza, en termes de personificació,
que Espanya, i concretament Catalunya, és “depenent”
del turisme, és un territori “pariah” respecte a la resta
d’Europa o que el territori se sent com a “cap de turc”
(“scapegoat”) davant de les mesures sanitàries preses
pel Govern britànic.
En el cas de les peces de temàtica esportiva relatives
al Barça i a l’Espanyol, el source domain de Conflicte/
Guerra/Crim també és utilitzat tant per descriure el
resultat o reacció respecte a un partit (“capitulació”,
“revenja”), com per a referir-se a la “guerra” interna dins
de les organitzacions. Malgrat que la crisi vinculada a
l’ “amenaça” de la sortida de Messi del Barça no té
pràcticament pes a The Guardian, sí que s’hi anomena
la figura de Pep Guardiola, entrenador del Manchester,
de qui es destaca que “ha lliurat diverses lluites amb el
Reial Madrid” i es contextualitza amb informació sobre
la postura a favor de la independència de Guardiola,
matís que indica un subtext polític en la peça.
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3.3.5. Frankfurter Allgemeine Zeitung
La
presència
de
metàfores
al
diari
Frankfurter Allgemeine Zeitung és reduïda. Com es pot
observar a la Taula 110, només 12 peces, un 12,4% del
total, contenen metàfores referides a Catalunya. Les
peces identificades abasten tots els gèneres amb la
següent distribució: 7 s’ubiquen sota el gènere informatiu,
3 del gènere opinatiu i 2 del gènere interpretatiu. En
7 de les peces, Catalunya va ser la protagonista de la
informació i el mateix nombre d’articles apareixen signats
pel corresponsal del diari a Madrid.

12
12,4%

Taula 110.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques a
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sí

No

85
87,6%

Font: Elaboració pròpia

Tal com mostra la Taula 111, en aquestes 12 peces
s’han identificat 32 expressions metafòriques
referides principalment al target domain de les
relacions Catalunya/Espanya (al qual fan referència
16 metàfores) i, en menor mesura, als actors polítics
catalans (9 metàfores) i a Catalunya en general (7
metàfores). Pel que fa als source domain, el més emprat
per referir-se a Catalunya ha estat el de Conflicte/
Guerra/Crim (amb 12 metàfores), seguit pel de
Mecànica/Física (7 metàfores) i el de Família/Amor/
Amistat (4 metàfores). Amb una aparició testimonial (1
o 2 metàfores) trobem altres source domain amb com
Economia/Negoci, Viatge/Camí/Moviment, Salut/
Malaltia, Religió/Creença, Personificació, Espectacle/
Cinema, Construcció o Altres.

Taula 111.
Expressions metafòriques a Frankfurter Allgemeine Zeitung
referides a Catalunya
Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Els separatistes radicals han
declarat la guerra a ERC per
'traïció'

Catalunya
(Actors polítics
catalans: ERC i
JxCat)

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalunya continuarà sent una
estella a la carn de la política
espanyola

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Altres
(Culinària)

Un cop més els jutges
empenyen els polítics a un
segon pla

Catalunya
(Actors polítics
catalans)

Espectacle/
Cinema
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Target
Domain

Source
Domain

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Catalunya

Família/Amor/
Amistat

ERC i JxCat lliuren un lluita
aferrissada.

Catalunya
(Actors politics
catalans: independentistes)

Conflicte/
Guerra/Crim

A Catalunya no torna la calma

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

El govern espanyol mantindrà
el conflicte català sota control

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Catalunya és la casa de Messi
(President Torra)

Catalunya

Construcció

Els partits que recolzen el
govern de Sánchez (entre ells
ERC) són forces centrífugues
del govern de Sánchez i poden
absorbir l'energia política del
seu govern.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: ERC)

Mecànica/
Física

que d'aquesta manera (Torra) ha
exposat/descobert el suposat
dèficit democràtic de l'estat
espanyol

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Salut/ Malaltia

Sánchez ha fet concessions
a ERC que són considerades
traïció a la unitat d'Espanya per
a ulls de molts espanyols.

El moviment independentista
agonitza i fa les darreres
contraccions.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: independentistes)
Catalunya

Família/Amor/
Amistat

Sánchez ha fet concessions
a ERC que són considerades
traïció a la unitat d'Espanya per
a ulls de molts espanyols.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Catalunya no té problemes de
convivència.

Mecànica/
Física

No hi haurà
unilateral.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Les accions del PP i les
actuacions del poder judicial,
que
és
majoritàriament
conservador, han intensificat
els esforços independentistes.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Catalunya
(Actors polítics
catalans: JxCat)

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalunya

Altres
(Culinària)

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Religió/
Creença

Catalunya continua sent una
estella dolorosa en la carn de
la política espanyola.

Si Sánchez fa un miracle i
aconsegueix la convivència dels
catalans sota el sostre de la
constitució.

Catalunya no té problemes de
convivència.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Família/Amor/
Amistat

Catalunya

Si Sánchez fa un miracle i
aconsegueix la convivència
dels catalans sota el sostre de
la constitució.
Espanya està dividida (per
començar el conflicte català)
i Catalunya també entre els
que recolzen i no recolzen la
independència.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Els
jutges
durant
molts
anys han seguit les pautes
polítiques en la disputa amb
l'independentisme.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Quim Torra està amenaçat per
un judici polític.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

L'aixecament
revolucionari
a Catalunya podria conduir al
caos.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

L'aixecament revolucionari a
Catalunya podria conduir al
caos.

Catalunya
(Relacions
C talunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

Catalunya està en estat de xoc
perquè Messi vol marxar del
Barça.

Catalunya

Personificació

Expressions metafòriques
El govern regional va presentar
immediatament l’èxit de la seva
pròpia força policial (el 17 A) com
a prova que Catalunya és prou
madura per a tenir un Estat.

una

divisió

JxCat té una política
confrontació amb Madrid.

de

Economia/
Negoci

Família/Amor/
Amistat

ERC espera que el seu èxit a
Madrid doni els seus fruits
políticament i pugui sumar
punts en la guerra civil
dels separatistes catalans.
Els
separatistes
radicals
han declarat la guerra als
republicans d'esquerra per
la seva "traïció". Hi ha hagut
amenaces contra els polítics
d'ERC i la policia protegeix les
oficines d'ERC que havien estat
difamades.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: independentistes)

Puja la pressió política entre
els partits independentistes.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: independentistes)

Mecànica/
Física

La retirada de l'escó de Torra
per part del Tribunal Suprem
ha estat un cop.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Pot haver-hi una nova escalada
de tensió en les relacions entre
Catalunya i Espanya.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalunya
(Actors polítics
catalans: Quim
Torra)

Conflicte/
Guerra/Crim

Torra havia desafiat...
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Conflicte/
Guerra/Crim

Font: Elaboració pròpia
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De la mateixa manera que en molts dels rotatius
analitzats, per al Frankfurter Allgemeine Zeitung les
relacions Catalunya/Espanya han estat el concepte
més metaforitzat i emprant majoritàriament el source
domain de Conflicte/Guerra/Crim. Sota aquest marc
s’han conceptualitzat fets vinculats a la judicialització
del conflicte polític, com la inhabilitació del president
Torra (qualificada com un “cop” del Tribunal
Suprem, “amenaçat per un judici polític”) i les seves
conseqüències (“escala de tensió” en les relacions entre
Catalunya i Espanya), o bé les reaccions al recolzament
d’ERC a la investidura de Pedro Sánchez com a
president del Govern (considerades una “traïció” a la
unitat d’Espanya). Precisament, entendre Espanya com
una unitat indivisible ens porta al domini de Mecànica/
Física, que s’utilitza per parlar de l’Estat com un ens físic
la condició del qual no admet modificacions i que esdevé
el principal argument a l’hora de justificar qualsevol
decisió relativa a la situació política a Catalunya. Per
al diari alemany, Catalunya “és una estella a la carn
de la política espanyola”, una metàfora que subratlla
les dificultats d’entesa entre el Principat i l’Estat. En
aquest context, el Frankfurter Allgemeine Zeitung atorga
a Sánchez el rol de mediador i es pregunta si serà capaç
de “fer un miracle” (Religió/Creença) i aconseguir “la
convivència dels catalans sota la Constitució” (Família/
Amor/Amistat).
Tanmateix, les tensions a Catalunya no es produeixen
només en relació amb l’Estat espanyol, sinó que des del
diari es fa èmfasi en les discrepàncies entre els actors
polítics catalans que formen part del Govern de la
Generalitat. D’aquesta manera, el domini conceptual de
Conflicte/Guerra/Crim s’empra també per emmarcar
les diferències entre els socis de govern, ERC i JxCat.
D’aquests últims, es diu que “han declarat la guerra” als
primers i els acusen de “traïció”, atès el seu recolzament
a la investidura de Pedro Sánchez com a president
del Govern. Per al Frankfurter Allgemeine Zeitung,
ambdós partits “lliuren una lluita aferrissada” –arriba
a parlar de “guerra civil dels separatistes catalans”–,
en tant que “JxCat té una política de confrontació
amb Madrid”, mentre que ERC té una actitud de
col·laboració i “espera que el seu èxit a Madrid doni
els seus fruits políticament”. Aquesta situació també
es conceptualitza sota altres source domain, com per
exemple el de Mecànica/Física, quan es fa referència
a una “pujada de la pressió política entre els partits
independentistes”. Tampoc per a Sánchez aquesta
és una situació fàcil, segons el diari alemany, atès que
els partits que han recolzat la seva investidura (entre
ells ERC) esdevenen “forces centrífugues que poden
absorbir l'energia política del seu govern”.
En el rotatiu també s’hi identifiquem diverses
conceptualitzacions del target domain “Catalunya”
que, en aquest cas, transcendeixen el conflicte
polític i apareixen vinculades a l’àmbit esportiu. Així,
ens trobem per exemple amb les declaracions del
president Torra a Twitter recollides pel diari on es diu
que “Catalunya és la casa de Messi” (Construcció) o
3. RESULTATS

que “Catalunya està en estat de xoc” (Personificació)
davant la possible marxa del jugador. Tanmateix, la
situació política no es deixa de banda. En aquest sentit,
i sota el marc metafòric de la Família/Amor/Amistat es
parla del país com un ésser major d’edat, que és “madur
per a tenir el seu propi Estat”, i es presenten també
unes declaracions del president Sánchez en el marc de
la cerca de suports per a ser investit on afirma que “a
Catalunya no hi ha un problema de convivència”.

3.3.6. Süddeutsche Zeitung
La presència de metàfores al diari Süddeustsche
Zeitung és minsa. Com es pot observar a la Taula
112, 6 peces, un 10,7% del total, contenen metàfores
referides a Catalunya. Les peces identificades són
predominantment de gènere informatiu (4), però
també trobem un parell de peces opinatives. En gairebé
totes les peces (5 de 6), Catalunya és la protagonista
de la informació. Cal destacar que 3 de les peces que
inclouen metàfores estan signades pel corresponsal
del mitjà a Madrid.

Taula 112.
Presència de
metàfores en les peces
periodístiques a
Süddeustsche Zeitung
Sí

No

Font: Elaboració pròpia

6
10,7%

50
89,3%

Tal com mostra la Taula 113, en aquestes 6 peces
s’han identificat 8 expressions metafòriques referides
principalment al target domain de les relacions
Catalunya/Espanya (al qual fan referència 4 metàfores)
i en menor mesura (3 metàfores) relatives a Messi o al
Barça, considerats com a actors públics catalans. Només
1 metàfora al·ludeix a Catalunya en concret, referint-se
al procés independentista. Pel que fa als source domain,
aquests són diversos i sense una predominança
de cap en concret, amb una certa presència del de
Natura/Temps (2 metàfores) i l’aparició puntual dels
de Construcció, Personificació, Conflicte o Religió/
Creença. Respecte als referits a Messi i el Barça com a
temàtiques recurrents en la mostra del diari alemany,
els source domains també resulten residual, amb una
metàfora relativa a Espectacle/Cinema i una referida a
Família/Amor/Amistat.
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Taula 113.
Expressions metafòriques a Süddeustsche Zeitung
referides a Catalunya

Expressions metafòriques

Target
Domain

En
referència
a
la
desvinculació de Catalunya i
Espanya com un huracà que
amenaça d’esfondrar el govern
de Sánchez > Abgeordneten
im Madrider Parlament um
den eher gemäßigtenGabriel
Rufián bis 7. Januar nicht
umfallen
in
dem
Orkan
[huracà] aus Barcelona und
Brüssel. ERC-Mann Rufián weiß

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

En
referència
a
la
desvinculació de Catalunya i
Espanya com un huracà que
amenaça d’esfondrar el govern
de Sánchez > Abgeordneten
im Madrider Parlament um
den eher gemäßigtenGabriel
Rufián bis 7. Januar nicht
umfallen [esfondrar] in dem
Orkan
aus Barcelona und
Brüssel. ERC-Mann Rufián weiß

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Source
Domain

Natura/ Temps

Construcció

En
referència
a
actors
polítics a qui no importa que
una membre del Parlament
que tingui la germana a la
presó (Dolors Bassa) > dass
ihnen
die
Regierbarkeit
Spaniens im Grunde piepegal
[mesquina] sei, wie eine
Abgeordnetesagte,
deren
Bruder als separatistischer
Aufwiegler im Gefängnis sitzt.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Carles
Puigdemont
fa
referència a que Catalunya
“no estava prou madura”
per continuar amb el procés
independentista i el seu
retorn al país > im November
2017 wiederholt erklärt, die
Zeit noch nicht reif [no
estava madura] für die
Unabhängigkeit Kataloniens..

Catalunya

Natura/ Temps

Sobre la possible sortida de
Lionel Messi del Barça com
una funció teatral > Lionel
Messi saß, dann senkte sich
der Vorhang.[va baixar el
teló] Wie der originale Messi
hatte auch der Messi mit
Handschuhen.

Catalunya (Actors esportius:
Messi)

Espectacle/
Cinema

Sobre la possible sortida de
Lionel Messi del Barça com
una funció teatral > Lionel
Messi saß, dann senkte sich
der Vorhang. Wie der originale
Messi hatte auch der Messi mit
Handschuhen [amb guants de
seda]

Catalunya (Actors esportius:
Messi)

Altres
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Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

En referència a la relació entre
Lionel Messi i el Barça com un
matrimoni que havia de durar
“fins que la mort els separés”
> Sie hatten eine Art Ehe
[amable matrimoni] geführt,
die der Tod scheidensollte;
dann hat Messi versucht, sie
aufzukündigen.

Catalunya (Actors esportius:
Messi)

Família/Amor/
Amistat

En
relació
a
l’actitud
victimista del PP en termes
de David en front de Goliat,
una
estructura
utilitzada
segons l’article, pels polítics
catalans > Zuletzt bemüht
die Politikerin des Partido
Popular das David-gegenGoliath-Narrativ so häufig,
dass ihr dasbereits Vergleiche
mitKatalonieneingebracht hat.
Eine “Katalanisierung Madrids“
beobachtet der Schriftsteller
Julio Llamazares

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Religió/
Creença

Font: Elaboració pròpia

Per Süddeustsche Zeitung, les relacions entre Catalunya
i Espanya han estat el principal focus d’atenció pel que
fa a Catalunya, donat que és l’aspecte més metaforitzat
pel rotatiu. En aquest sentit, es fa referència al conflicte
polític com un “huracà” que amenaça l’estabilitat
política del govern de Pedro Sánchez, amb l’argument
que corre el perill d’ ”esfondrar-se”. En aquest sentit,
la metàfora de l’ ”huracà”, que en la present recerca
hem classificat sota el source domain de Natura/
Temps, fa referència a un source domain més específic,
el de “desastre natural” (Charteris-Black, 2006), que
activa un escenari de perill o amenaça que ajuda a
connectar, d’una forma molt coherent, la metàfora
de l’ “esfondrament” com a possible crisi política
provocada pel conflicte. Aquesta visió catastrofista o
negativa de les relacions entre Catalunya i Espanya es
veu reforçada a través de la personificació d’Espanya
−o la seva governabilitat− com a “mesquina” respecte
a Catalunya en una peça d’opinió en la qual el rotatiu
es refereix al tracte d’alguns diputats del congrés
espanyol als polítics independentistes a la presó.
Per una altra banda, la darrera peça on apareix una
metàfora referent a les relacions entre Catalunya i
Espanya, tot i que no té a Catalunya com a principal
protagonista, utilitza una comparativa entre
l’estratègia narrativa del Partit Popular (PP) de Madrid
per elaborar el seu relat d’enfrontament amb el Govern
espanyol i la utilitzada pels partits independentistes
catalans durant el conflicte polític. Per aquest motiu
la peça opinativa fa servir la metàfora “David contra
Goliat”, vinculada al source domain de Religió/Creença
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i que posa de manifest l’estructura narrativa del
dèbil contra el fort, o la victimització política, com a
estratègia discursiva, tot i que l’escenari de l’article
opinatiu és el de les mesures preses pel Govern central
respecte a la pandèmia.
Només hi ha una metàfora relativa a Catalunya i el
procés independentista, i és la que utilitza Carles
Puigdemont en una notícia del 9 de gener de 2020.
En aquest cas, l’expresident de la Generalitat fa
referència al fet que Catalunya, al novembre de 2017,
“no estava prou madura” per continuar amb el procés
independentista i el seu retorn al país. En aquest sentit,
el source domain Natura/Temps torna aparèixer i ens
remet a una metàfora sobre Catalunya on aquesta és
un “fruit” en procés de creixement.
Cal destacar que, en coherència amb la mostra
analitzada, Catalunya té una certa presència al diari
analitzat (tot i que molt discreta), però que pràcticament
desapareix un cop comença la crisi sanitària i només
apareix tangencialment, com hem vist, en informacions
que tracten altres temes, com l’article d’opinió sobre el
PP madrileny o bé en la informació esportiva. En aquest
cas, les metàfores de la mostra citen exclusivament
Lionel Messi, el jugador del Barça, com un actor central
en l’escenari del Barça durant el conflicte generat a
l’agost sobre la possible sortida del club de l’argentí.
D’aquí, que a la peça s'utilitzi la metàfora “baixar el
teló”. També en l’escenari de la crisi en les relacions
entre Messi i el club blaugrana, el rotatiu alemany
utilitza la metàfora d’un “matrimoni” que havia de durar
“fins que la mort el separés” i que ara es troba en perill
de trencar-se.

3.3.7. Corriere della Sera
La presència de metàfores al diari Corriere della Sera
és molt baixa. Com es pot observar a la Taula 114,
només 12 peces, un 9,7% del total, contenen metàfores
referides a Catalunya. Les peces identificades abasten
tots els gèneres però sobretot el gènere informatiu,
que dobla en número de peces (6) respecte als altres
dos gèneres: 3 peces del gènere interpretatiu, 3 del
gènere opinatiu. En un terç de les peces, Catalunya va
ser la protagonista de la informació i en la meitat de les
peces (10 metàfores) apareixien en articles signats per
la corresponsal del mitjà a Madrid.

Taula 114.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques
a Corriere della Sera

Sí

No

Font: Elaboració pròpia
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12
9,7%

Tal com mostra la Taula 115, en aquestes 12 peces s’han
identificat 22 expressions metafòriques, referides
principalment al target domain Catalunya (al qual fan
referència 10 metàfores), seguit del target domain de
les relacions entre Espanya i Catalunya (7 metàfores)
i en menor mesura a actors polítics catalans com Oriol
Junqueras o els independentistes (5 metàfores). Pel
que fa als source domain, el més emprat per referirse a Catalunya ha estat el de Conflicte/Guerra/Crim
(amb 6 metàfores). A continuació, se situen Mecànica/
Física (amb 4 metàfores cadascun), Salut/Malaltia
(amb 4 metàfores) i Personificació (amb 3 metàfores).
Finalment, apareixen quatre source domain més, el de
Religió/Creença, el de Natura/Temps, el de Fantasia/
Somni i el de Construcció, amb 1 metàfora cadascun.

Taula 115.
Expressions metafòriques a Corriere della Sera
referides a Catalunya

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Il cui leader-eroe, Oriol
Junqueras, potrebbe tornare
libero dopo 26 mesi di carcere
(sui 13 anni di condanna per la
tentata secessione del 2017)
e occupare il suo seggio nel
Parlamento europeo. Corriere
della Sera, 03-01-20.

Catalunya
(actors
polítics: Oriol
Junqueras)

Conflicte/
Guerra/Crim

Il tutto si regge su una risicata
maggioranza relativa grazie
alla costosa astensione degli
indipendentisti catalani, ai
quali il candidato presidente
avrebbe garantito in cambio
l'agognato referendum sul
distacco da Madrid e l'apertura
di un tavolo bilaterale entro 15
giorni. Corriere della Sera, 0301-20.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Cosa darà alla Catalogna?
Corriere della Sera, 08-01-20.

Catalunya

Personificació

Ma per il resto della Spagna lo
psicodramma di Barcellona
rappresenta
un'umiliazione
quotidiana e permanente.
Corriere della Sera, 08-01-20.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Salut/ Malaltia

Le manganellate (sbagliate
ed eccessive) con cui la
suddetta Guardia civil ha
impedito
il
referendum
sull'indipendenza, che hanno
suscitato giustificato sdegno
oltre i Pirenei, a Madrid e in
Andalusia sono state viste
come una reazione blanda
a una ferita imperdonabile
inflitta all'unità nazionale.
Corriere della Sera, 08-01-20.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Salut/ Malaltia

112
90,3%
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Expressions metafòriques
La Catalogna non è la Scozia,
non è una regione remota,
bellis sima e solitaria; è
il ponte tra la Spagna e
l'Europa; tolta la Catalogna,
che sarebbe seguita un minuto
dopo dal Paese basco, privata
dell'industria e delle banche,
la Spagna come l'abbiamo
pensata e conosciuta non
esisterebbe più. Corriere della
Sera, 08-01-20.
Se invece riuscirà a portare
la Catalogna al tavolo della
trattativa, a trovare una
soluzione politica alla ansie
separatiste, e a depotenziare
Podemos
come
accadde
trent'anni
fa
al
partito
comunista
di
Santiago
Carrillo,
allora
Sánchez
sarebbe salutato come il
nuovo González. Corriere della
Sera,08-01-20.
Se per Vázquez Montalbàn
era l'esercito disarmato della
Catalogna, simbolo universale
e
vincente
del
sogno
indipendentista, oggi il Barça
appare come una società nel
caos più completo, ostaggio di
una rissa fra bande nella quale
si mescola tutto: fùtbol, soldi,
potere, politica. Corriere della
Sera, 20-02-20.
Se per Vázquez Montalbàn
[el Barça] era l'esercito
disarmato della Catalogna,
simbolo universale e vincente
del sogno indipendentista,
oggi il Barça appare come una
società nel caos più completo,
ostaggio di una rissa fra bande
nella quale si mescola tutto:
fùtbol, soldi, potere, politica.
Corriere della Sera, 20-02-20.

Target
Domain

Catalunya

Catalunya (actors polítics:
independentistes)

Catalunya

Catalunya

Source
Domain

Construcció

Salut/ Malaltia

Fantasia/
Somni

Conflicte/
Guerra/Crim

Dalla
Catalogna
e
dai
Paesi
Baschi
arrivano
accuse di approfittare del
Covid-19 per spogliare le
comunità
autonome
delle
loro competenze: una sorta
di
commissariamento
applicato per la prima volta
nel 2017 dal governo di Rajoy
(Pp) per domare le spinte
secessioniste della Catalogna.
Corriere della Sera, 15-03-20.

Catalunya (actors polítics:
independentistes)

La Catalogna malata vuole
fare da sola. Corriere della
Sera, 16-03-20.

Catalunya

Salut/ Malaltia

Spagna Le tensioni. Corriere
della Sera, 16-03-20.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Natura/ Temps

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Ma l'isolamento cui aspira la
Catalogna, insistendo per la
chiusura di porti e aeroporti e
proclamando che «continuerà
a prendere le misure che
ritenga più opportune e
necessarie», suona come un
atto di insubordinazione alle
sensibili orecchie di Madrid,
che chiede unità. Corriere
della Sera,16-03-20.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Anche la Catalogna è sotto
pressione, con 2.702 infettati
e 55 morti. Corriere della Sera,
20-03-20.

Catalunya

Mecànica/
Física

"Nell'emergenza si mette da
parte l'orgoglio e, se gli Stati
Uniti sono pronti ad accettare
una mano dalla Russia, la
Catalogna si è rassegnata a
chiedere rinforzi di personale
sanitario al governo centrale
di Madrid." Corriere della Sera,
03-04-20.

Catalunya

Personificació

Le zone più aggredite dal
virus sono le più produttive.
Corriere della Sera, 27-06-20.

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

Quattro
Motori
d'Europa,
Corriere della Sera, 25-09-20.

Catalunya

Mecànica/
Física

Le Regioni devono essere
ascoltate. Corriere della Sera,
25-09-20.

Catalunya

Personificació

Durante la pandemia, lo
scaricabarile
tra
Regioni
e Stato è stato costante in
Europa. Corriere della Sera,2509-20.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Religió/
Creença

L'elettorato
conservatore
assiste allibito alle picche e
ripicche nella destra, mentre
dai banchi della sinistra
la rissa dei dirimpettai è
un sollievo, anche in vista
del delicato appuntamento
elettorale in Catalogna entro il
14 febbraio 2021, on un fronte
indipendentista sempre più
forte. Corriere della Sera, 2311-20.

Catalunya (actors polítics:
independentistes)

Conflicte /
Guerra/Crim

...il governo di Madrid e quello
di Barcellona dovranno aprire
un tavolo di trattative entro un
paio di settimane per dialogare
o, più probabilmente, litigvare
sulle aspirazioni secessioniste
della Catalogna. Corriere della
Sera, 08-01-20.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

È stata necessaria una lunga
guerra di attrito fra la Spagna
castigliana e la Catalogna
repubblicana
prima
della
conclusione di un modus
vivendi che presenta ancora,
malauguratamente, qualche
fragilità. Corriere della Sera,
05-01-20.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Font: Elaboració pròpia
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Com s’ha argumentat, el target domain més metaforitzat
per Corriere della Sera ha estat Catalunya en general.
La principal metàfora emprada per aquest diari per
referir-se a Catalunya ha estat la Personificació, és a
dir, es considera Catalunya com una persona (amb els
seus desitjos, pors o aspiracions), aquesta metàfora
serveix com a base per a diverses conceptualitzacions
ja que permet atribuir a Catalunya qualitats humanes.
En aquest cas, hi ha tres metàfores en les quals s’atorga
a Catalunya aquestes qualitats. La primera es refereix
a la possibilitat d’oferir concessions a Catalunya “Cosa
darà alla Catalogna?”. En l’article d’opinió on s’empra
aquesta metàfora, l’autor es pregunta què “donarà”
Sánchez a Catalunya a canvi del recolzament d’ERC
a la seva investidura. La segona metàfora al·ludeix a
la resignació de Catalunya a demanar ajuda a Madrid
a causa de la situació generada per la pandèmia. En
tercer lloc, s’adjudica a Catalunya l’habilitat de “ser
escoltada”. Finalment, tot i que no s’han qualificat
com a Personificació, sinó com metàfores sanitàries o
de Fantasia/Somni, a Catalunya també se li assigna la
capacitat d’estar malalta o de somniar. Així, en un dels
articles la corresponsal del mitjà atorga a Catalunya
el poder d’emmalaltir. Així, es refereix a la “Catalunya
malalta” que desitja actuar sola davant la pandèmia, ja
que Torra refusa les mesures proposades pel Govern
espanyol. En un altre, s’afirma que té “somnis” sobre la
independència.
En el diari italià, Catalunya també és definida a
través de metàfores bèl·liques en dues ocasions. En
la primera d’elles, Catalunya és “agredida" pel virus
de la Covid-19 i, per tant, es tracta d’un tema puntual
derivat de la pandèmia. En el segon cas, es comenta
de que el Barça és l’ ”exèrcit desarmat” i victoriós dels
independentistes. Tot i que la metàfora fa referència
al Barça, el club és considerat com l’”exèrcit” de la
Catalunya independentista. Per tant, Catalunya té
“exercit”.
Catalunya a més es metaforitza des de l’àmbit de la
mecànica i la física en dues ocasions. En primer lloc,
s’afirma que Catalunya està “sota pressió” per culpa de
la Covid-19 (“Anche la Catalogna è sotto pressione, con
2.702 infettati e 55 morti”) i és definida com a “motor”
econòmic d’Europa. Finalment, en un dels articles
s’empra una metàfora de construcció que afirma que
Catalunya esdevé el “pont” d’Espanya amb Europa (“La
Catalogna non è la Scozia, non è una regione remota,
bellissima e solitaria; è il ponte tra la Spagna e l'Europa;
tolta la Catalogna, che sarebbe seguita un minuto dopo
dal Paese basco, privata dell'industria e delle banche,
la Spagna come l'abbiamo pensata e conosciuta non
esisterebbe più”) i per això Sánchez té el repte durant
el seu mandat de restablir les relacions entre Espanya
i Catalunya.
Són precisament les relacions entre Catalunya i
Espanya el segon tema més metaforitzat per aquest
diari. En concret, s’han identificat 7 metàfores referides
a aquesta qüestió. A diferència de la definició de
3. RESULTATS

Catalunya que s’estableix a través de metàfores molt
variades, les relacions entre Catalunya i Espanya es
defineixen de manera molt equilibrada mitjançant tres
àmbits metafòrics: el de Salut/Malaltia; el de Mecànica/
Física i el de Conflicte/Guerra/Crim. Així, en uns dels
articles s’afirma que per a Espanya el “psicodrama” de
Barcelona és una humiliació quotidiana i permanent
que ha “infligit” una “ferida” a la unió nacional, que
segons l’articulista fa que des de Madrid i Andalusia
s’interpretin els cops de la policia durant el referèndum
de l’1-O com una reacció tova (“Le manganellate
(sbagliate ed eccessive) con cui la suddetta Guardia civil
ha impedito il referendum sull'indipendenza, che hanno
suscitato giustificato sdegno oltre i Pirenei, a Madrid e
in Andalusia sono state viste come una reazione blanda
a una ferita imperdonabile inflitta all'unità nazionale”).
Les relacions també es problematitzen a través de
metàfores bèl·liques en afirmar que les propostes
de Catalunya per fer front a la pandèmia, en concret,
el tancament de ports i aeroports, són percebudes
com un “acte d’insubordinació” per part de Madrid
(“Ma l'isolamento cui aspira la Catalogna, insistendo
per la chiusura di porti e aeroporti e proclamando
che «continuerà a prendere le misure che ritenga
più opportune e necessarie», suona come un atto di
insubordinazione alle sensibili orecchie di Madrid,
che chiede unità”). També en aquesta mateixa línia
es planteja que els governs de Madrid i de Barcelona
hauran d’obrir una taula de diàleg per debatre o, més
probablement, per barallar-se (“...il governo di Madrid
e quello di Barcellona dovranno aprire un tavolo di
trattative entro un paio di settimane per dialogare o, più
probabilmente, litigare sulle aspirazioni secessioniste
della Catalogna”).
El tercer source domain que s’empra per connotar les
relacions entre Catalunya i Espanya té a veure amb la
mecànica i la física. Així, s’afirma que el referèndum
pretenia el despreniment de Madrid (“Il tutto si
regge su una risicata maggioranza relativa grazie alla
costosa astensione degli indipendentisti catalani, ai
quali il candidato presidente avrebbe garantito in
cambio l'agognato referendum sul distacco da Madrid
e l'apertura di un tavolo bilaterale entro 15 giorni”).
D’altra banda, es manifesta que entre Catalunya i
Espanya hi ha hagut una llarga guerra de “friccions”
que va originar un resultat encara “fràgil” (“È stata
necessaria una lunga guerra di attrito fra la Spagna
castigliana e la Catalogna repubblicana prima della
conclusione di un modus vivendi che presenta ancora,
malauguratamente, qualche fragilitat”). Finalment, en la
caracterització d’aquestes relacions també es recorre
a una metàfora religiosa per afirmar que durant la
pandèmia, l’intercanvi de culpes entre les “regions”
i l’Estat ha estat constant (“Durante la pandemia, lo
scaricabarile tra Regioni e Stato è stato costante in
Europa”).
Per últim, Corriere della Sera posa atenció en els actors
catalans, especialment, en els independentistes (en
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general, com a col·lectiu o algun d’ells en concret) que
es metaforitzen en 4 ocasions mitjançant metàfores
bèl·liques, quan es qualifica Oriol Junqueras com
“heroi” o es fa referència al “front” independentista, a
través d’una metàfora sanitària, en parlar d’ ”ansietats”
independentistes o amb una metàfora del món de la
natura, en concret del món animal quan es refereix a
“domesticar” les forces secessionistes.

3.3.8. La Repubblica
La presència de metàfores al diari La Repubblica és molt
limitada. Com es pot observar a la Taula 116, només 9
peces, un 8,4% del total, contenen metàfores referides
a Catalunya. Les peces identificades abasten tots els
gèneres amb una distribució molt equilibrada: 3 peces
del gènere interpretatiu, 2 del gènere opinatiu i 4 del
gènere informatiu. En cap de les peces, Catalunya
va ser la protagonista de la informació i només dos
peces (3 metàfores) apareixien en articles signats pel
corresponsal del mitjà a Madrid.

Taula 116.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques
a La Repubblica

Sí

No

Font: Elaboració pròpia

9
8,4%

98
91,6%

Tal com mostra la Taula 117, en aquestes 9 peces s’han
identificat 15 expressions metafòriques referides
principalment al target domain de les relacions entre
Catalunya i Espanya (al qual fan referència 7 metàfores)
i en menor mesura a actors polítics catalans com
Quim Torra (2 metàfores) o els independentistes (3
metàfores). Les 3 metàfores restants citen Catalunya
en general. Pel que fa als source domain, el més emprat
per referir-se a Catalunya ha estat el de Conflicte/
Guerra/Crim (amb 7 metàfores), i a continuació els de
Viatge/Camí/Moviment i de Mecànica/Física (amb 3
metàfores cadascun). Finalment, apareixen dos source
domain més, el de Religió/Creença i el de Natura/
Temps, amb 1 metàfora cadascun.
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Taula 117.
Expressions metafòriques a La Repubblica
referides a Catalunya

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Per noi quella catalana
non è la strada giusta.
Noi vogliamo restare nella
legalità perché un secondo
referendum sull'indipendenza
della Scozia si imporrà e
trionferà naturalmente. [Andy
Blackford, líder nacionalista
escocès]. La Repubblica, 1601-20

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

E da ieri la Catalogna, in una
sorta di esilio senza tempo.
La Repulblica, 12-03-20

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

Io, rifugiato a Barcellona.
[Riccardo Rossi (pilot genovés
de motos]. La Repubblica, 1203-20

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

Ma il vero ribelle è il presidente
regionale Quim Torra, che
neppure in piena crisi da
virus frena la sua sfida.
Sánchez «ha confiscato le
nostre competenze», dice. La
Repubblica, 16-03-20

Catalunya (Actors polítics:
Quim Torrra)

Conflicte/
Guerra/Crim

Ma il vero ribelle è il presidente
regionale Quim Torra, che
neppure in piena crisi da
virus frena la sua sfida. La
Repubblica, 16-03-20

Catalunya (Actors polítics:
Quim Torrra)

Viatge/Camí/
Moviment

Il coronavirus ha fatto persino
il miracolo di una momentanea
pace tra la Catalogna ribelle
e il governo centrale. La
Repubblica, 16-03-20

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Il
coronavirus
ha
fatto
persino il miracolo di una
momentanea pace tra la
Catalogna ribelle e il governo
centrale. La Repubblica, 1603-20

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Religió/
Creença

... e placa le tensioni con le
amministrazioni
regionali,
soprattutto quelle che vedono
le loro strutture travolte
dall'emergenza.
(...) Piccoli
segnali di distensione. La
Repubblica, 16-03-20

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Il virus è stato trattato come
un
complotto
centralista
madrileno atto a limitare la
fiera battaglia indipendentista
di Barcellona (poco) e dintorni
(molto). La Repubblica, 13-0520

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Sono movimenti carsici che
percorrono tutto il Continente,
dalla Catalogna alla Scozia,
dalla Corsica alla Crimea. La
Repubblica, 06-06-20

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Natura/ Temps
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Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

... la sfida indipendentista
catalana. La Repubblica, 3009-20

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Conflicte/
Guerra/Crim

Quando il governo centrale
ha assunto il comando delle
operazioni,
è
cresciuta
la tensione con igoverni
regionali. Questa disunione
politica
ha
penalizzato
la
rimozione
graduale
del confinamento che è
stato oggetto di pressioni
contrapposte fra governo
centrale e quelli regionali. La
Repubblica, 30-09-20

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Questa disunione politica
ha penalizzato la rimozione
graduale del confinamento
che è stato oggetto di
pressioni contrapposte fra
governo centrale e quelli
regionali. La Repubblica, 3009-20

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Anche
la
Lombardia,
locomotiva
dell'economia
italiana, che se la gioca al pari
con la Baviera, la Catalogna,
le
aree
metropolitane
di Parigi e di Londra
come regione tra le più
dinamiche e all'avanguardia
d'Europa segna il passo. La
Repubblica, 23-11-20

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

Siete pronti alla battaglia
anche incostituzionale, come
in Catalogna. La Repubblica,
18-12-20

Catalunya (Actors polítics:
independentistes)

Conflicte/
Guerra/Crim

Font: Elaboració pròpia

Per La Repubblica les relacions entre Catalunya i
Espanya han estat el principal focus d’atenció pel que
fa a Catalunya, ja que és l’aspecte més metaforitzat
pel rotatiu. Les relacions entre Catalunya i Espanya
han estat definides amb una major varietat de source
domains. El més emprat ha estat la Física per explicar
les reaccions provocades per les accions de govern. En
concret, en algunes peces on es tracta la crisi sanitària
provocada per la pandèmia del coronavirus, quan el
Govern espanyol pren mesures relatives a la Covid-19,
Catalunya (i altres regions) es “resisteix”, de manera
que Catalunya i Espanya apareixen com a dues forces
en “tensió” o subjectes a una “pressió” contraposada
que denota un equilibri tens fruit de la resistència
que exerceixen mútuament. S’afirma que aquesta
tensió, que provoca “desunió” (atès que les forces no
s’exerceixen en la mateixa direcció), ha estat negativa
en l’evolució de la pandèmia a l’Estat espanyol. Tot i
això, en una de les peces analitzades, s’empra aquesta
metàfora en sentit invers, quan es diu que el Govern
català aplaca la “tensió” quan està d’acord amb una
de les decisions preses pel Govern espanyol i es
plantegen lleugeres senyals de “distensió”.

3. RESULTATS

Les relacions entre Catalunya i Espanya també
s’emmarquen mitjançant metàfores bèl·liques.
En aquesta línia, es parla del “desafiament”
independentista a l’Estat espanyol perquè el
Govern català no acata les mesures dictades des
del Govern de l’Estat. Les metàfores bèl·liques
s’assignen sobretot a la part catalana en referir-se a
què els independentistes han tractat el virus com un
“complot” centralista madrileny per limitar la feroç
“batalla” independentista. Aquesta perspectiva es
reforça amb les metàfores amb les quals La Repubblica
emmarca els independentistes, Catalunya i Quim
Torra que són qualificats com “rebels”, “desafiants”
i sempre preparats per la “lluita” anticonstitucional.
Com en el cas anterior, en aquest marc també s’obre
la narrativa oposada quan s’afirma que el coronavirus
ha fet el miracle de la pau entre la Catalunya “rebel” i
el Govern central. És interessant també destacar com
l’autor de la peça arriba a descriure aquest fet com a
“miracle”, una metàfora religiosa, que posa el focus
en que aquesta pau s’ha de considerar com quelcom
extraordinari i fora del comú.
Finalment, el diari italià empra la metàfora del
camí que presenta les relacions entre Espanya i
Catalunya com part d’un recorregut. Des d’aquesta
perspectiva, Catalunya i Espanya transiten diferents
camins en les seves relacions. En concret, en una
entrevista amb un líder nacionalista escocès s’afirma
que Catalunya no ha seguit el “camí” correcte amb
la celebració d’un referèndum fora de la legalitat.
També s’utilitza aquest marc per a la definició dels
actors independentistes quan en un article es
declara que el president Quim Torra no “frena” el seu
“desafiament” a l’Estat espanyol, ni tant sols enmig de
la crisi del coronavirus. Els independentistes també
són definits com un “moviment càrstic que recorre”
tot el continent (juntament amb altres moviments
independentistes). En aquest cas, tot i la menció al
moviment, el marc mental que s’activa és també el
dels desastres naturals.
Un tercer target domain present a les peces
periodístiques de La Repubblica és el de Catalunya
que és emmarcat en dues ocasions amb metàfores
bèl·liques i en una, amb la metàfora del moviment. En
el primer cas, aquest marc apareix en una informació
sobre un pilot de motos genovès que a l’inici de la
pandèmia va decidir desplaçar-se a Catalunya per
poder continuar amb els entrenaments. En aquesta
peça, Catalunya es defineix com una mena d’”exili”
on el pilot és un “refugiat”. Cal dir que tot i que s’ha
considerat com a una metàfora referida a Catalunya,
no es podria considerar com a una metàfora de l’àmbit
polític, ja que té a veure més amb la situació del pilot
que no pas amb la situació de Catalunya en aquell
moment. Pel que fa a la metàfora del moviment,
aquesta apareix en una notícia econòmica on es
presenta Catalunya, juntament amb d’altres zones
d’Europa, com les més “dinàmiques”, situades a
l’”avantguarda” i “marcant el pas“ de la resta de regions
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europees. Es tracta d’un marc clarament positiu que
equipara Catalunya amb la Llombardia (connotada
com a “locomotora” de l’economia italiana), Baviera i
les àrees metropolitanes de París i Londres.

Taula 119.
Expressions metafòriques a Le Figaro
referides a Catalunya
Target
Domain

Source
Domain

Le pari de la gauche
indépendantiste catalane

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Joc/Esports

«Climat toxique» [creat per la
dreta a les Corts Espanyoles]

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Natura/ Temps

ERC expliquent à ses troupes
que la mention du «système
juridico-politique»,
plutôt
que de la loi espagnole,
leur permettra de s’appuyer
sur le droit international
pour défendre le principe
d’autodétermination.

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
militants/
simpatitzants
d’ERC)

Conflicte/
Guerra/Crim

ERC expliquent à ses troupes
que la mention du «système
juridico-politique»,
plutôt
que de la loi espagnole,
leur permettra de s’appuyer
sur le droit international
pour défendre le principe
d’autodétermination.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Carles Puigdemont arrive
en majesté au Parlement
européen

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Puigdemont)

Espectacle/
Cinema

Les deux eurodéputés n’ont
pas la moindre intention de
jouer les figurants dans cette
institution

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Comín, Puigdemont)

Espectacle/
Cinema

Les deux Catalans ont eu droit
à un traitement de stars

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Comín, Puigdemont

Espectacle/
Cinema

L’Espagne
"ne
respecte
plus l’État de droit" [Carles
Puigdemont]

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Un feuilleton
terminé

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Espectacle/
Cinema

La Cour suprême espagnole
n’a pas l’intention de faiblir
dans son bras de fer avec les
deux autres indépendantistes
catalans.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Joc/Esports

[Carles
Puigdemont]
L'indépendantiste a souligné
qu'il a toujours soutenu le
dialogue entre la Catalogne
et l'Espagne.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Expressions metafòriques

3.3.9. Le Figaro
La presència de metàfores al diari Le Figaro és
proporcionalment més elevada que en la resta de diaris,
a excepció de The Washington Post i Le Monde. Com es
pot observar a la Taula 118, 30 peces, un 23,4% del
total, contenen metàfores referides a Catalunya. Les
peces identificades abasten tots els gèneres amb una
distribució poc equilibrada que es decanta a favor del
gènere informatiu (21 peces) i té un pes menor en el
gènere opinatiu (3 peces) i el gènere interpretatiu (6
peces). En 11 de les peces Catalunya va ser la protagonista
de la informació i només 10 peces apareixien en articles
signats pel corresponsal del mitjà a Madrid.

Taula 118.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques
a Le Figaro

Sí

No

30
23,4%

98
76,6%

Font: Elaboració pròpia

Tal com mostra la Taula 119, en aquestes 30 peces
s’han identificat 69 expressions metafòriques –
tenint en compte que s’han eliminat duplicitats en la
mostra– referides principalment al target domain de les
relacions Catalunya/Espanya (al qual fan referència 36
metàfores) i, en menor pes, als actors polítics catalans
(19 metàfores), a Catalunya en general (13 metàfores)
i a la ciutadania de Catalunya (1 metàfora). Pel que
fa als source domain, el més emprat per referir-se a
Catalunya ha estat el de Personificació (19 metàfores)
i de Conflicte/Guerra/Crim (amb 18 metàfores),
seguit a força distància pels d’Espectacle/Cinema (8
metàfores), de Joc/Esports i de Natura/Temps (amb
5 metàfores cadascun). Finalment, apareixen altres
source domain amb menys representativitat com el
de Religió/Creença, Viatge/Camí/Moviment, Família/
Amor/Amistat, Altres, Contenidor, Mecànica/Física,
Fantasia/Somni, i el de Natura/Temps
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Expressions metafòriques
Depuis quelques années se
constate, sur l’ensemble du
continent
européen,
une
montée du «régionalisme»,
entendue
comme
le
renforcement des identités
culturelles et de l’autonomie
politique
des
territoires
infranationaux, qui, dans ses
expressions les plus abouties,
conduit à des tentations
sécessionnistes,
comme
c’est le cas pour la Catalogne
vis-à-vis de l’Espagne ou
pour l’Écosse vis-à-vis du
Royaume-Uni.

Target
Domain

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Source
Domain

Religió/
Creença

Au bar du village, le père du
maire défend le projet pour
deux raisons: «La région a
toujours marginalisé Leon.
Et puis, nous n'avons pas
grand-chose à voir avec
les Castillans.» Les joueurs
de domino hochent la tête.
Difficile, pour le visiteur, de
ne pas penser aux arguments
entendus depuis dix ans dans
la Catalogne indépendantiste.
Comment ne pas mettre en
regard le présumé mépris
de Valladolid, où siège le
gouvernement régional de
Castille-et-Leon,
avec
la
supposée
oppression
de
Madrid dont se plaint une
moitié des Catalans? Difficile
aussi de ne pas faire le lien
avec les succès inédits, aux
dernières
législatives,
de
partis qui ne représentent
qu'une seule province. Comme
si les coutures territoriales
de l'Espagne, dessinées il y
a quarante ans, au moment
de la transition de la dictature
franquiste à la monarchie
parlementaire,
craquaient
de toutes parts. Et pas
seulement dans les riches
régions périphériques qui
peuvent se permettre de rêver
d'indépendance.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Comme
si
les
coutures
territoriales de l'Espagne,
dessinées il y a quarante ans,
au moment de la transition
de la dictature franquiste à
la monarchie parlementaire,
craquaient de toutes parts.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Et pas seulement dans les
riches régions périphériques
qui peuvent se permettre de
rêver d'indépendance.

Catalunya

Fantasia/
Somni

Sur le chemin du dialogue

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Madrid et
parlent.
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Barcelone

se

Altres (Moda)

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Et
cette
montagne,
officiellement
appelée
«table bilatérale de dialogue,
négociation et accord pour
la
résolution
du
conflit
politique», peut, bien sûr,
accoucher d’une souris.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Natura/ Temps

Le gouvernement espagnol
reconnaît l’existence d’un
«conflit politique» et la
légitimité de Torra, que
Sanchez qualifiait encore
de «Le Pen de la politique
espagnole» il y a 18 mois

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra)

Altres (Política)

Le gouvernement catalan
se rend à la capitale de
ce qui reste son État
d’appartenance et y discute
avec les socialistes du PSOE
- et ses alliés de Podemos -,
ceux-là mêmes que Carles
Puigdemont,
l’ex-président
régional et parrain politique de
Torra, appelle «les geôliers».

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Lle gouvernement catalan se
rend à la capitale de ce qui
reste son État d’appartenance
et y discute avec les socialistes
du PSOE - et ses alliés de
Podemos -, ceux-là mêmes
que Carles Puigdemont, l’exprésident régional et parrain
politique de Torra, appelle
«les geôliers».

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Junts per Catalunya (JpC,
centre droit), la formation
plus radicale de Puigdemont
et de Torra, est bien obligée
d’accompagner ERC, si elle
ne veut pas lui céder toute la
lumière.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: ERC)

Espectacle/
Cinema

Les
deux
formations
se regardent en chiens
de faïence en attendant
les
prochaines
élections
régionales catalanes, dont
Torra a annoncé la tenue
anticipée sans en préciser la
date.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: ERC i
JxCat)

Natura/ Temps

L’ancien président de la
Catalogne
et
eurodéputé
(Carles Puigdemont), poursuivi
par la justice espagnole, était
la vedette d’un meeting à
Perpignan ce samedi 29
février

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Puigdemont)

Espectacle/
Cinema

Puigdemont: «Nous ne savions
pas quand cela arriverait mais
nous savions que si nous
restions sur nos positions,
le jour arriverait où nous
pourrions mettre les pieds en
terre catalane», a-t-il lancé
à la foule qui l’a accueilli aux
cris de «notre président!».

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Puigdemont)

Conflicte/
Guerra/Crim

82

COBERTURA PERIODÍSTICA I IMATGE DE CATALUNYA
A LA PREMSA INTERNACIONAL. A NY 2020

Expressions metafòriques

Target
Domain

Puigdemont: «Nous ne savions
pas quand cela arriverait
mais nous savions que si nous
restions sur nos positions,
le jour arriverait où nous
pourrions mettre les pieds en
terre catalane», a-t-il lancé à
la foule qui l’a accueilli aux
cris de «notre président!»."

Catalunya
(Actors polítics
catalans: la
“massa” >
independentistes)

La réunion publique, vécue
comme une humiliation par
une partie des Espagnols,
remet les projecteurs sur la
crise sécessionniste catalane,
loin d’être réglée deux ans
et demi après le référendum
d’autodétermination du 1er
octobre 2017, illégal aux yeux
de Madrid.
La réunion publique, vécue
comme une humiliation par une
partie des Espagnols, remet
les projecteurs sur la crise
sécessionniste
catalane,
loin d’être réglée deux ans
et demi après le référendum
d’autodétermination du 1er
octobre 2017, illégal aux yeux
de Madrid.
La réunion publique, vécue
comme une humiliation par
une partie des Espagnols,
remet les projecteurs sur la
crise sécessionniste catalane,
loin d’être réglée deux ans
et demi après le référendum
d’autodétermination du 1er
octobre 2017, illégal aux yeux
de Madrid.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Catalunya

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Source
Domain

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Altres

Natura/ Temps

[…] une très grande part
des
anti-indépendantistes
refusant de cautionner cet
ersatz de référendum, déclaré
illégal par les tribunaux.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Conflicte/
Guerra/Crim

En toute hypothèse, qu’il
se situe à 48 % ou à 52 %,
le soutien à la République
catalane semble être trop
faible
pour
imposer
la
sécession à une Espagne
farouchement hostile… tout
en se montrant trop fort et trop
stable pour justifier l’abandon
de la lutte.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Espectacle/
Cinema

En toute hypothèse, qu’il
se situe à 48 % ou à 52 %,
le soutien à la République
catalane semble être trop
faible
pour
imposer
la
sécession à une Espagne
farouchement hostile… tout
en se montrant trop fort
et trop stable pour justifier
l’abandon de la lutte.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Viatge/Camí/
Moviment

En toute hypothèse, qu’il
se situe à 48 % ou à 52 %,
le soutien à la République
catalane semble être trop
faible
pour
imposer
la
sécession à une Espagne
farouchement hostile… tout
en se montrant trop fort et
trop stable pour justifier
l’abandon de la lutte.

Puigdemont est-il encore le
grand chef de son camp ?

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Puigdemont)

Conflicte/
Guerra/Crim

D’autres politiques, dont son
vice-président et rival au
sein du camp sécessionniste,
Oriol Junqueras (Esquerra
republicana de Catalunya,
ERC, centre gauche), sont au
contraire restés à Barcelone.

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Junqueras)

Conflicte/
Guerra/Crim

Devenu JpC, le parti radicalise
sa posture jusqu’à défendre
une stratégie d’opposition
frontale
aux
autorités
politiques
et
judiciaires
espagnoles sous la férule
de Puigdemont (2016-2017),
représenté depuis 2018 à la
présidence de la région par
Quim Torra, son héritier
désigné.

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra)

Família/Amor/
Amistat

Plus petite, la Candidatura
d’Unitat
Popular
(CUP,
extrême
gauche)
vient
bousculer le jeu par ses
propositions antisystèmes et
anticapitalistes.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: CUP)

Joc/Esports

La réunion publique, vécue
comme une humiliation par
une partie des Espagnols,
remet les projecteurs sur la
crise sécessionniste catalane,
loin d’être réglée deux ans
et demi après le référendum
d’autodétermination du 1er
octobre 2017, illégal aux yeux
de Madrid.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Et l’équation se complique
lorsque l’on propose aux
sondés une troisième voie
entre l’indépendance et le
statu quo.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Altres
(Matemàtiques)

Et l’équation se complique
lorsque l’on propose aux
sondés une troisième voie
entre l’indépendance et le
statu quo.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

«Si
les
adversaires
de
l’indépendance sont aussi
certains qu’ils le disent d’être
majoritaires, qu’on organise
un référendum!», rétorque-ton habituellement cthez les
sécessionnistes.
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Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Conflicte/
Guerra/Crim
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Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Sur le papier, les positions
sont
irréconciliables:
l’indépendantisme ne veut
parler que d’amnistie et
d’autodétermination, Madrid
rejette de but en blanc ces
deux
revendications
et
n’envisage qu’une réforme du
statut d’autonomie, dont ne
veut pas entendre parler la
partie adverse.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Madrid rejette de but en blanc
ces deux revendications et
n’envisage qu’une réforme du
statut d’autonomie, dont ne
veut pas entendre parler la
partie adverse.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

ERC, plus ouverte au dialogue,
est donnée gagnante dans les
sondages et Madrid rêve qu’elle
prenne l’ascendant sur les
jusqu’au-boutistes.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: ERC)

ERC, plus ouverte au dialogue,
est donnée gagnante dans
les sondages et Madrid rêve
qu’elle prenne l’ascendant sur
les jusqu’au-boutistes.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

L’ambition d’ERC de battre
JpC a déjà été frustrée lors des
élections de 2017, en dépit des
pronostics des instituts.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: ERC)

Conflicte/
Guerra/Crim

Celui de Puigdemont, JpC, est
l'héritier de Convergencia
democratica de Catalunya
(CDC, centre droit), le grand
parti qui a gouverné la région
de 1980 à 2003, puis de 2006 à
2015.

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
JxCat)

Família/Amor/
Amistat

La région, où l’on mange du
Conill amb cargols - du lapin
aux escargots - est toujours le
théâtre de violences entre la
police et des indépendantistes.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: independentistes)

Son
organisateur,
Carles
Puigdemont,
accusé
de
sédition,
ne
peut
plus
aujourd’hui revenir en Espagne.
Son combat, lui, est en cours.

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra, Puigdemont,...)

L’unité de l’Espagne vacillante

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanyva)

Personificació

Les
indépendantistes
catalans réclament le droit
d'organiser un référendum
d'autodétermination
et
ce
qu'ils appellent «la fin de la
répression», soit une amnistie
pour les condamnés et exilés.
Madrid n'entend accepter ni
l'un ni l'autre.

3. RESULTATS

Personificació

Espectacle/
Cinema

Conflicte/
Guerra/Crim

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Le président régional catalan,
l'indépendantiste Quim Torra,
dit avoir appelé son homologue
basque, le nationaliste modéré
Inigo Urkullu. «Nous sommes
d'accord sur le fait que nous
ne pouvons accepter que
le gouvernement espagnol
confisque nos compétences
en matière de santé, de
sécurité et de transport, a-t-il
affirmé sur Twitter.»

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Mercredi dernier, jour d'un
discours de Felipe VI sur la crise
sanitaire, les habitants ont
rejoint leurs balcons armés
de casseroles et de cuillères.
En Catalogne, au Pays basque,
dans les quartiers populaires
de Madrid, les coups de cuivre
ont fait un vacarme de tous les
diables.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Les petits Espagnols en liberté
surveillée

Catalunya
(Ciutadania de
Catalunya: els
infants)

Conflicte/
Guerra/Crim

Vendredi, le Premier ministre
Jean Castex a «vivement»
recommandé aux Français
«d'éviter de se rendre» en
Catalogne, une des régions
les plus touristiques d'Europe,
«tant que la situation sanitaire
ne s'améliore pas».

Catalunya

Contenidor

Si la circulation virale est
en «nette augmentatio n»
dans l'hexagone, l'Occitanie,
voisine de la Catalogne, est
une des régions les moins
touchées de France à ce jour
et aucune personne n'est
hospitalisée pour Covid dans
le département frontalier des
Pyrénées-Orientales.

Catalunya

Personificació

La défiance de la Catalogne
était plus attendue; elle n’en
est pas moins spectaculaire.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

La Catalogne veut renforcer le
port du masque

Catalunya

Personificació

La ville de Lérida et plusieurs
communes environnantes en
Catalogne, dans le nord-est de
l'Espagne, ont également été
reconfinées, après un bras de
fer avec la justice.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Torra a pourtant affirmé: «La
Catalogne est une destination
touristique responsable»

Catalunya

Personificació

Gabriel Rufian a estimé que
«la bonne nouvelle est que
l'Espagne a un voleur de moins
[Rei Emèrit], mais la mauvaise
est qu'il ne finit pas à (la prison
de) Soto de Real ni devant un
juge mais dans un chalet en
République dominicaine».

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim
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Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Plutôt
épargné
par
les
scandales
(hormis
un
problème de fraude fiscale),
il est considéré en Catalogne
comme un vrai «messie»
[Messi].

Catalunya

Religió/
Creença

Bien loin des turbulences
d'une Catalogne qui ne cesse
de commenter le vrai-faux
départ de Lionel Messi…

Catalunya

Natura/ Temps

Bien loin des turbulences
d'une Catalogne qui ne cesse
de commenter le vrai-faux
départ de Lionel Messi…

Catalunya

Personificació

On est loin des excès des villes
du midi, comme si la vieille
cité voulait se distinguer de
la Catalogne, sa voisine, dont
elle ne cultive pas le caractère
«caliente» …

Catalunya

Personificació

Autre liberté dont peuvent
jouir certains de nos voisins
espagnols: les stations de ski
ont rouvert lundi en Catalogne.

Catalunya

Personificació

En Catalogne, «la plupart
des
activités
culturelles,
récréatives
(parcs
d'attractions
compris),
sportives, de loisir nocturne
et les spectacles publics
sont ajournés. Si elles sont
autorisées,
la
capacité
d'accueil est limitée à 50%
des places et doit prendre
fin obligatoirement à 23h»,
selon le ministère des Affaires
étrangères. À Madrid en
revanche aucune restriction
n'a été exigée pour le secteur
culturel.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Joc/Esports

[Díaz Ayuso] Elle devance la
Catalogne, qui paye cher
les coups de force de son
indépendantisme revanchard.
Madrid et sa région sont
devenues les vitrines d’une
droite qui fait face au Covid et
n’oublie pas l’économie.

Catalunya

Personificació

[Díaz Ayuso] Elle devance
la
Catalogne,
qui
paye
cher les coups de force
de son indépendantisme
revanchard. Madrid et sa
région sont devenues les
vitrines d’une droite qui fait
face au Covid et n’oublie pas
l’économie.

Catalunya

Joc/Esports

Font: Elaboració pròpia

Com s’ha esmentat anteriorment, les relacions entre
Catalunya i Espanya han estat el target domain al qual Le
Figaro més ha fet referència. Les principals metàfores
utilitzades per aquest diari per esmentar aquesta
qüestió han estat les de Conflicte/Guerra/Crim i
Personificació. En el cas del primer source domain,
s’hi engloben aquelles expressions metafòriques que
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al·ludeixen, bé a la situació política catalana en termes
de conflicte bèl·lic o bé a situacions que hi tenen relació,
però que es troben emmarcades en una temàtica
diferent. És el cas de les metàfores que es refereixen a
situacions viscudes en el marc de la crisi de la Covid-19,
com ara l’acusació del president Torra al Govern
espanyol sobre la “confiscació” de les competències
en matèria de sanitat, seguretat i transport (“nous
ne pouvons accepter que le gouvernement espagnol
confisque nos compétences“) o el desacord amb la
justícia respecte al confinament perimetral de Lleida
i el Segrià (“La ville de Lérida et plusieurs communes
environnantes en Catalogne ont également été
reconfinées, après un bras de fer avec la justice“),
passant per la cassolada al discurs de Felip VI, on es diu
que els ciutadans de Catalunya van sortir als balcons
“armats amb cassoles i culleres”.
En el cas de les metàfores que conceptualitzen la
relació entre Catalunya i Espanya –en el marc de la
situació política– en termes de conflicte hi trobem
la presentació d’aquesta com una “lluita” on cap
de les dues parts vol sentir parlar els “adversaris”,
el bàndol contrari (“ne veut pas entendre parler la
partie adverse”). Per a uns, la lluita es redueix a la
“defensa” del dret a l’autodeterminació; per als altres,
Catalunya vol “imposar la secessió”. Tanmateix,
aquest marc de conflicte també es repeteix a les
“files” independentistes en aquelles peces que el diari
francès dedica a la investidura de Pedro Sánchez
o a la creació de la taula de diàleg. N’és un exemple
la conceptualització del PSOE i Podemos com a
“carcellers” per part de l’expresident Puigdemont, en el
marc de les crítiques a ERC per haver donat suport al
president espanyol, o de la creació de la taula de diàleg
en termes d’ “humiliació per una part dels espanyols”,
segons assenyala el corresponsal a Madrid de Le Figaro.
Com s’ha comentat, l’altre source domain més utilitzat és
el de Personificació i, en el cas de la mostra analitzada,
està directament vinculat a la narrativa descrita en
aquestes línies, atès que dota de qualitats humanes les
dues nacions en pugna en aquest conflicte. D’aquesta
manera, Catalunya i Espanya (o Barcelona i Madrid;
Govern català i Govern espanyol, en el seu defecte) són
vistes bé com dues persones amb capacitat per entaular
una conversa que permeti donar resposta a la situació
política (“Madrid et Barcelone se parlent”; “dialogue
entre la Catalogne et l'Espagne”; “le gouvernemnet
catalan discute avec les socialistes du PSOE”) o bé com
dues parts enrocades en posicions “irreconciliables”.
En aquesta darrera lectura, Le Figaro designa Catalunya
com una persona “desconfiada” –amb un Estat que
“ne respecte plus l’État de droit”, segons Carles
Puigdemont– i a Madrid (Espanya) com a algú que no
desitja entendre les demandes de la primera i “refusa
les reivindicacions” de l’independentisme (amnistia
i autodeterminació). Per al diari francès, la capacitat
d’obrir la porta al diàleg la té ERC, de qui es diu que
“Madrid somnia que prenguin el domini als radicals
[JxCat]”.
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Altres dominis de coneixement emprats en les peces
analitzades per fer referència a la relació entre
Catalunya i Espanya són el de Joc/Esports (en què
es conceptualitza aquesta relació com un “pols” i la
investidura de Sánchez com una “aposta” d’ERC per a
resoldre’l); el d’Espectacle/Cinema (la situació política
és “una telenovel·la que està lluny de finalitzar”) o
el de Viatge/Camí/Moviment (el diàleg és un “camí”
a seguir per a resoldre el conflicte). Particularment
interessant resulta la peça “En Espagne, la rébellion
des provinces tranquilles”, signada pel corresponsal
de Le Figaro, on d’alguna manera s’emmarca la situació
política a Catalunya com a part d’un problema més
ampli fonamentat en la “ruptura de les costures
territorials d’Espanya dissenyades fa quaranta anys,
en el moment de la transició de la dictadura franquista
a la monarquia parlamentària”. Aquesta idea basada
en el source domain de Mecànica/Física (Espanya és
quelcom que es pot trencar o pot romandre unit) es
veu reforçada per altres expressions identificades
en la mostra analitzada, com per exemple “la unitat
d’Espanya vacil·la” (Personificació).
En el cas de les expressions metafòriques referides
al target domain Actors Polítics Catalans, podem
identificar de nou el domini de coneixement del
Conflicte/Guerra/Crim com un dels més usats.
D’aquesta manera, els simpatitzants o militants
d’ERC són definits com a “tropes” i el president de
la formació, Oriol Junqueras, com a líder i “rival” de
Carles Puigdemont en el camp del secessionisme.
D’aquest darrer, el diari francès explica que encara es
troba “en un combat en curs” amb l’Estat i que no pot
tornar a Espanya i es pregunta si encara és el “gran cap”
de l’independentisme en un article en referència a la
seva “demostració de força” a Perpinyà el 29 de febrer
de 2020, en un context en què ERC té “l’ambició de
batre JxCat”. Com es pot apreciar, les tensions internes
en l’àmbit de la política catalana també són objecte
d’interès per a Le Figaro, que utilitza dominis com el de
Natura/Temps (“Les deux formations se regardent en
chiens de faïence en attendant les prochaines élections
régionales catalanes”); o el d’Espectacle/Cinema
(“Junts per Catalunya est bien obligée d’accompagner
ERC, si elle ne veut pas lui céder toute la lumière”),
també per qualificar Carles Puigdemont de “vedètte”
i de rebre, juntament amb Toni Comín, un tractament
d’“estrelles” en la seva arribada al Parlament Europeu
per participar en el ple. Per últim, cal destacar la figura
de Quim Torra, a qui s’anomena principalment “hereu
designat per Puigdemont” –una metàfora lligada
a la Família/Amor/Matrimoni que també s’empra
per definir Junts per Catalunya com a “hereu” de
Convergència Democràtica de Catalunya– i de qui es
diu que el president Sánchez havia qualificat de “Le Pen
de la política espanyola”.
Pel que fa a Catalunya, i continuant amb les narratives
vinculades a la situació política, se la defineix com una
regió rica que es pot permetre el luxe de “somiar la
independència” (Fantasia/Somni), que està “pagant
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car els atacs contundents del seu independentisme de
revenja“ (Personificació) i sobre la qual “remeten els
focus” de l’actualitat (Espectacle/Cinema). No obstant
això, la majoria de metàfores dedicades pel rotatiu
francès al Principat el conceptualitzen com un ésser
humà i posen de relleu la seva relació de veïnatge amb
França en el marc de la crisi de la Covid-19. Sota aquesta
concepció, trobem diverses mencions a Catalunya bé com
a “veïna” ( “l'Occitanie, voisine de la Catalogne, est une
des régions les moins touchées de France à ce jour”; “nos
voisins espagnols: les stations de ski ont rouvert lundi en
Catalogne”) que pren precaucions (“veut renforcer le port
du masque”; “est une destination touristique responsable
[Quim Torra]”), però amb qui cal anar en compte i “evitar
entrar-hi”, una de les afirmacions més repetides pel
Primer Ministre Jean Castex durant l’estiu de 2020. La
resta d’expressions que trobem referides a Catalunya
s’emmarquen en la notícia esportiva de l’any: la possible
marxa de Lionel Messi del Barça. De l’argentí es diu que
és considerat a Catalunya com un veritable “Messies”
(Religió/Creença) i que el país està sotmès a una sèrie de
“turbulències” (Natura/Temps) i “[Catalunya] no para de
comentar què hi ha de vertader i fals en l’anunci de la seva
marxa” (Personificació).
Finalment, es dedica una única menció a la ciutadania,
en aquest cas als infants, de qui es diu que estan en
“llibertat vigilada” en el primer cap de setmana en què el
Govern espanyol va permetre la seva sortida al carrer en
el marc de les primeres mesures d’obertura després del
confinament a causa de la crisi sanitària.

3.3.10. Le Monde
La presència de metàfores al diari Le Monde és
proporcionalment més elevada que en la resta de diaris
a excepció de The Washington Post i Le Figaro. Com es pot
observar a la Taula 120, 18 peces, un 23,1% del total,
contenen metàfores referides a Catalunya. Les peces
identificades abasten gairebé en la seva totalitat el gènere
informatiu i només en una ocasió trobem metàfores
referides a Catalunya en una peça classificada sota el
gènere interpretatiu (una entrevista al vicepresident
del Govern espanyol, Pablo Iglesias). En 8 de les peces,
Catalunya va ser la protagonista de la informació i fins a 12
peces apareixien en articles signats per les corresponsals
del mitjà a Madrid.
Taula 120.
Presència de metàfores
a les peces periodístiques
a Le Monde

Sí

No

18
23,1%

60
76,9%

Font: Elaboració pròpia
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Tal com mostra la Taula 121, en aquestes 18 peces
s’han identificat 61 expressions metafòriques
referides principalment al target domain de les
relacions Catalunya/Espanya (al qual fan referència
34 metàfores) i, en menor mesura, a Catalunya en
general (17 metàfores) i als actors polítics catalans
(10 metàfores). Pel que fa als source domain, el més
emprat per anomenar Catalunya ha estat el de
Conflicte/Guerra/Crim (amb 19 metàfores), seguit
pel de Viatge/Camí/Moviment (13 metàfores) i el de
Personificació (10 metàfores). A força distància hi
trobem també els d’Espectacle/Cinema (5 metàfores) i
de Joc/Esports i de Mecànica/Física (amb 4 metàfores
cadascun). Finalment, apareixen altres source domain
amb representativitat més reduïda com el de Natura/
Temps, Construcció, Família/Amor/Amistat, Altres o
Contenidor.

Taula 121.
Expressions metafòriques a Le Monde
referides a Catalunya
Target
Domain

Source
Domain

Espagne : investiture sous
haute tension

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Le délicat équilibre de Pedro
Sanchez

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Pablo Casado, chef du Parti
populaire (PP, conservateur),
a de nouveau accusé le
premier ministre socialiste
d'être l’«homme de paille du
nationalisme» et «le cheval
de Troie des forces qui veulent
détruite l'Espagne»

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Espectacle/
Cinema

Expressions metafòriques

Pablo Casado, chef du Parti
populaire (PP, conservateur),
a de nouveau accusé le
premier ministre socialiste
d'être l’ «homme de paille du
nationalisme» et «le cheval
de Troie des forces qui
veulent détruite l'Espagne»

Catalunya (Actors polítics:
Sánchez)

Conflicte/
Guerra/Crim

La Catalogne pourrait tout
faire dérailler mais, là
encore, les dynamiques sont
assez complexes

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra)

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

La chute de Quim Torra

«Nous nous abstenons avec
beaucoup de scepticisme»,
a-t-elle ajouté en accusant
les socialistes d'être
des «bourreaux de la
répression» (Montse Bassa)
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Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Ce dernier épisode de la
saga
judiciaire
catalane
et les tensions de plus en
plus grandes entre les deux
formations
sécessionnistes
pourraient entraîner la tenue
d'élections
anticipées
en
Catalogne.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Espectacle/
Cinema

Qui sème le nationalisme
récolte le nationalisme.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Natura/Temps

La
gauche
espagnole
semble croire que c'est la
voie du progrès, que l'Union
européenne sera consolidée
par cette explosion identitaire,
et la démocratie par le
souverainisme local.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

La
gauche
espagnole
semble croire que c'est la
voie du progrès, que l'Union
européenne sera consolidée
par
cette
explosion
identitaire, et la démocratie
par le souverainisme local.

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

«la
dérive
catalane

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

Mettre un terme à «la dérive
judiciaire» qui a causé
«tant de douleurs et de
fractures dans une bonne
partie de la société catalane
et espagnole», c'était l'une
des promesses faites par
Pedro Sanchez devant le
Parlement espagnol, lors de
son investiture le 4 janvier.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Família/Amor/
Amistat

Une telle nomination [de
Dolores Delgado com a Fiscal
General de l'Estat] répond à
l'objectif du gouvernement de
calmer la crise catalane et de
limiter la judiciarisation

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

«Indépendamment
des
délits qu'ont commis les
indépendantistes, la question
de l'ancrage de la Catalogne
en Espagne ne sera pas
résolue par la justice.»
(Ignacio
Gonzalez
Vega,
Président de l'association
progressiste Juges pour la
démocratie)

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

S'il veut durer, M. Sanchez
a tout à craindre des
décisions
judiciaires
susceptibles de faire avorter
les négociations avec le
courant le plus pragmatique
de
l'indépendantisme,
ou
de servir d'excuses aux
séparatistes
les
plus
radicaux pour monter au
front.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

judiciaire»
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Expressions metafòriques
«La
stratégie
des
indépendantistes
est
de
jouer la provocation, de se
placer à la frontière de la
loi, voire de désobéir, pour
ensuite dire que l'Espagne
est un pays liberticide»,
assure le professeur de droit
constitutionnel àl'Université
du
Pays
basque
Javier
Tajadura.

Target
Domain

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

«La
stratégie
des
indépendantistes
est
de
jouer la provocation, de se
placer à la frontière de la
loi, voire de désobéir, pour
ensuite dire que l'Espagne
est un pays liberticide»,
assure le professeur de droit
constitutionnel àl'Université
du
Pays
basque
Javier
Tajadura.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

La situation judiciaire de exprésident du gouvernement
catalan Carles Puigdemont
constitue un autre dossier
explosif.

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Puigdemont)

[…] apaiser la Catalogne

Catalunya

La controverse suscitée par
l'annonce de la réforme du
code pénal qu'entend mener
le nouveau gouvernement
espagnol est symptomatique
de la voie étroite dans
laquelle se meut Pedro
Sanchez pour apaiser les
tensions avec la Catalogne.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

La controverse suscitée par
l'annonce de la réforme du
code pénal qu'entend mener
le nouveau gouvernement
espagnol est symptomatique
de la voie étroite dans laquelle
se meut Pedro Sanchez pour
apaiser les tensions avec la
Catalogne.

Catalunya

Source
Domain

Joc/Esports

Conflicte/
Guerra/Crim

Conflicte/
Guerra/Crim

Personificació

Viatge/Camí/
Moviment

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Pedro Sanchez joue
conciliateurs
avec
Catalogne

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Joc/Esports

Le socialiste Pedro Sanchez
a
fermé
cette
longue
parenthèse
et
fait
le
déplacement au siège du
gouvernement de Catalogne
afin, selon le premier ministre,
de «commencer une nouvelle
étape de dialogue» avec la
région rebelle.
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Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Target
Domain

Source
Domain

Le socialiste Pedro Sanchez a
fermé cette longue parenthèse
et fait le déplacement au siège
du gouvernement de Catalogne
afin, selon le premier ministre,
de «commencer une nouvelle
étape de dialogue» avec la
région rebelle.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Viatge/Camí/
Moviment

La socialiste Pedro Sanchez a
fermé cette longue parenthèse
et fait le déplacement au siège
du gouvernement de Catalogne
afin, selon le premier ministre,
de «commencer une nouvelle
étape de dialogue» avec la
région rebelle.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

M. Sanchez, qui gouverne
en minorité et dépend des
indépendantistes catalans au
Parlement espagnol, a laissé
son hôte mettre en scène
le
caractère
«bilatéral»
d’une
rencontre
«d'égal
àégal», une revendication de
longue date du mouvement
indépendantiste.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Espectacle/
Cinema

Et en a profité pour envoyer un
message aux Catalans : «Le
bilan de la dernière décennie
est lamentable : tout le monde
y a perdu.»

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Joc/Esports

Personne ne doute que les
tentatives de torpillage des
négociations ne vont pas
tarder.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

La Catalogne a demandé
à être isolée du reste du
territoire.

Catalunya

Contenidor

Pour les indépendantistes
catalans, une lutte contre le
virus et contre l'Etat espagnol

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Le dirigeant indépendantiste
Miquel
Buch,
d'Ensemble
pour la Catalogne (JxC) s'est
emporté,
dents
serrées,
visage grave: «1 714 est un
chiffre symbolique pour la
Catalogne,
néfaste,
a-t-il
déclaré en référence à la date
de l'entrée du roi Philippe
V dans Barcelone, défaite
commémorée chaque année
lors de la Diada, la fête de la
Catalogne. Puis il a conclu,
solennel: «Avec l'histoire
catalane, on ne joue pas».

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Joc/Esports

«L’Espagne nous tue»

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/
Guerra/Crim

Moins touchée que Madrid, la
Catalogne n'en est pas moins
l'un des principaux foyers de
l'épidémie en Espagne. Et la
région rebelle ne s'est pas
distinguée par une gestion
plus efficiente que les autres.

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

Personificació

«Le gouvernement fixe ses
priorités: il place l'Etat de droit
au service de ses partenaires
et
cherche
à
affaiblir
l'Espagne
pour
favoriser
ceux qui l'attaquent», a
déclaré le porteparole du Parti
populaire (PP, droite), Teodoro
Garcia Egea
les
la

Expressions metafòriques

Altres
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Expressions metafòriques
La Catalogne a payé un trop
lourd tribut à la pandémie due
au nouveau coronavirus, avec
5 600 morts confirmés par
test, 12 600 si l'on y ajoute les
cas suspects, pour prendre de
risque.
Le
Covid-19
a-t-il
l’indépendantisme ?

tué

[Pablo Iglesias sobre el Rei i el
republicanisme] Ce sentiment,
absolument majoritaire en
Catalogne et au Pays basque,
progresse chez les jeunes, qui
ne comprennent pas que l'on
puisse accéder à la tête de
l'État par filiation. Cela n'est
pas lié à la nostalgie, ou aux
défaites du passé, mais il s'agit
d'imaginer l'Espagne comme
une République plurinationale
et solidaire. Et je pense que
cet horizon permettrait que
beaucoup de citoyens qui ont
pu vouloir quitter l'Espagne
Catalans, Basques ou d'ailleurs
se sentent à l'aise. Je ne le vois
pas comme une option viable
à court terme, mais comme un
horizon en construction.
«L’Espagne
a
un
voleur
(LLADRE) en moins (…). La
mauvaise nouvelle est qu'il ne
finira ni en prison ni devant
un juge, mais dans une villa
àSaint-Domingue» (Rufián)

Target
Domain

Source
Domain

Catalunya

Personificació

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Construcció

Conflicte/
Guerra/Crim

Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

«La haine et la vengeance
de l'Etat ne provoqueront
aucune fissure dans notre
engagement pour la liberté
de la Catalogne» (Pere
Aragonès)

Catalunya

Mecànica/
Física

Fin d'une «étape noire»

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra)

Viatge/Camí/
Moviment

«Comme disait Marx, l'histoire
se répète toujours deux fois,
la première fois comme une
tragédie, la seconde fois
comme une farce.» (Oriol
Bartomeus, professor UAB)

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra)

Espectacle/
Cinema

La décision de la Cour
suprême
signe
la
fin
«d'une étape noire» (Carlos
Carrizosa)

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra)

Viatge/Camí/
Moviment

«Aujourd’hui commence le
renouveau de la Catalogne.»
(Carlos Carrizosa)

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

Cependant, il est difficile de
savoir si une nouvelle étape
s'ouvre vraiment dans la
région rebelle.

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

Cependant, il est difficile de
savoir si une nouvelle étape
s'ouvre vraiment dans la
région rebelle.

Catalunya

Conflicte/
Guerra/Crim

«L’indépendantisme
est
désorienté
depuis
les
événements d'octobre 2017,
sans stratégie, ni horizon»
(Oriol Bartomeus, professor
UAB)

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
moviment
independentista)

Viatge/Camí/
Moviment

Anticipant la destitution de
M. Torra, il n'a pas hésité à
empêcher Felipe VI de voyager
à Barcelone, le 25 septembre,
pour la traditionnelle remise
des diplômes aux juges
espagnols, afin de préserver
«le
vivre-ensemble»
en
Catalogne, selon le ministre
de la justice.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Família/Amor/
Amistat

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra)

Conflicte/
Guerra/Crim

La voix discordante du
gouvernement régional de
Catalogne s'est fait entendre:
il
entend
accueillir
une
centaine de réfugiés adultes et
une vingtaine de mineurs.

Catalunya

Torra:
«La
seule
façon
d'avancer est la rupture
démocratique», comme «lors
du 1er octobre»

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

Torra:
«La
seule
façon
d'avancer est la rupture
démocratique», comme «lors
du 1er octobre»

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

Dès l'annonce de la décision,
les
réactions
politiques
indignées ont fusé des rangs
indépendantistes.

Catalunya
(Actors polítics
catalans: moviment independentista)

Conflicte/
Guerra/Crim

«Une
fois
encore,
l’Etat
espagnol interfère dans nos
institutions démocratiques»,
a-t-il publié sur Twitter, décidé
à avancer, «de destitution
en destitution, jusqu'à la
République finale».

(Quim Torra) avait auparavant
mené son combat pour
l'indépendance à la tête
d'une maison d'édition ou
d'associations. Lundi, il a
annoncé qu'il poursuivrait le
combat pour l'indépendance
au niveau européen.

Catalunya

Viatge/Camí/
Moviment

Lundi, il a annoncé qu'il
poursuivrait le combat pour
l'indépendance au niveau
européen.

Catalunya
(Actors polítics
catalans:
Torra)

Conflicte/
Guerra/Crim

«La haine et la vengeance de
l'Etat ne provoqueront aucune
fissure dans notre engagement
pour la liberté de la Catalogne»
(Pere Aragonès)

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Madrid,
la
Galice
et
l'Andalousie, trois régions
gouvernées par le PP, s'y sont
opposés. La Catalogne, aux
mains des indépendantistes,
aussi.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació
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Expressions metafòriques

Target
Domain

Source
Domain

Et
le
modèle
de
décentralisation,
devenu
le théâtre de querelles de
chapelle, est de nouveau
apparu inefficient et fort peu
solidaire.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Espectacle/
Cinema

Et
le
modèle
de
décentralisation,
devenu
le théâtre de querelles de
chapelle, est de nouveau
apparu inefficient et fort peu
solidaire.

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació

La Catalogne, qui a développé
sa propre application…

Catalunya

Personificació

Au Pays basque aussi, on
tente de préserver l'activité
en réduisant d'une heure
seulement (minuit au lieu de
1 heure du matin) les horaires
d'ouverture pour les bars
et restaurants. A l'opposé,
la Catalogne, qui a un taux
d'incidence inférieur, a fermé
pour deux semaines tous ses
bars et restaurants, de jour
comme de nuit.

Catalunya

Personificació

Font: Elaboració pròpia

En relació amb el target domain més conceptualitzat,
com hem vist, cal destacar novament el de les
relacions Catalunya/Espanya. Per a referir-s’hi, Le
Monde empra majoritàriament el source domain de
Conflicte/Guerra/Crim i ho fa, per parlar dels “intents
de torpedinar” les negociacions amb “la part més
pragmàtica de l’independentisme (ERC)” per posar
en marxa la taula de diàleg, ja sigui pels qui acusen el
Govern de l’Estat d’ “afeblir Espanya per afavorir els
qui l’ataquen” (Teodoro Garcia Egea, portaveu del
PP) o dels “radicals (JxCat) a l’aguait per situar-se en
primera línia de front” si aquestes fracassen. Així, les
metàfores bèl·liques s’empren de maneres diferents (i,
per tant, dibuixen escenaris i condueixen a visions de
la realitat) en funció de qui les verbalitza. Tant és així
que en el rotatiu francès podem identificar, per una
banda, les declaracions de la diputada Montse Bassa,
qui denomina als socialistes “botxins de la repressió”
viscuda per alguns actors polítics catalans –entre ells la
seva germana i exconsellera de la Generalitat, Dolors
Bassa–, i dona a entendre, així, que Catalunya està
privada de llibertat, i, per una altra banda, la versió
del professor de dret constitucional de la Universitat
del País Basc, Javier Tajadura, qui ofereix una visió
crítica o contrària a aquesta narrativa (“La stratégie
des indépendantistes est de jouer la provocation, de
se placer à la frontière de la loi, voire de désobéir, pour
ensuite dire que l'Espagne est un pays liberticide”). El
més curiós, però, de les metàfores bèl·liques detectades
a Le Monde és com aquestes, a mesura que la crisi de la
Covid-19 esclata i evoluciona en el temps, es traslladen
a la temàtica sanitària i acaben generant titulars com
“Pour les indépendantistes catalans, une lutte contre
3. RESULTATS

le virus et contre l'Etat espagnol” o bé “L’Espagne nous
tue” –ens mata– (que es fa ressò del ja famós “Espanya
ens roba”), en un article on, en paraules del diari, els
nacionalistes critiquen la presa de control de Madrid
en la pandèmia i equiparen la lluita contra el virus amb
la pugna amb l'Estat.
Tornant a la situació política a Catalunya, i en relació
amb les negociacions obertes entre ERC i el Govern
de l’Estat, un altre dels source domain protagonistes
és el de Viatge/Camí/Moviment. Aquest s’utilitza
per a tractar la qüestió de la taula de diàleg com una
“nova etapa” del conflicte, una “via de progrés” que
ha de posar fi a la seva judicialització, en tant que “la
qüestió sobre l’ancoratge de Catalunya a Espanya no
serà resolta per la justícia” (Ignacio Gonzalez Vega,
president de l’Associació Jutges i Jutgesses per la
Democràcia). Tanmateix, aquesta és “una via estreta
per la qual ha de transitar Pedro Sánchez” i Catalunya
“podria fer descarrilar” el vehicle amb el qual viatja. En
la mateixa línia, el diari utilitza metàfores emprades
sota altres source domain que desenvolupen aquesta
narrativa, com per exemple el de Mecànica/Física –
quan es parla “d’investidura d’alta tensió” o del “delicat
equilibri de Pedro Sánchez”–, el de Joc/Esports –en
referència al fet que “l’estratègia independentista és
jugar a la provocació”–. Per a evitar-ho, el diari francès
assenyala alguns gestos del president espanyol, com el
nomenament de Dolores Delgado com a Fiscal General
de l'Estat (pour “calmer la crise catalane et de limiter
la judiciarisation” –Personificació–) o la seva actitud
conciliadora (“Pedro Sanchez joue les conciliateurs
avec la Catalogne”, “Le bilan de la dernière décennie
est lamentable: tout le monde y a perdu” –Joc/
Esports–; “Mettre un terme à «la dérive judiciaire»
qui a causé «tant de douleurs et de fractures dans une
bonne partie de la société catalane et espagnole” –
Família/Amor/Amistat–; “M. Sanchez, qui gouverne en
minorité et dépend des indépendantistes catalans au
Parlement espagnol, a laissé son hôte mettre en scène
le caractère «bilatéral» d’une rencontre «d'égal àégal»,
une revendication de longue date du mouvement
indépendantiste” –Espectacle/Cinema–).
De nou, el conflicte polític és en el rerefons de
l’actualitat sobre la pandèmia. Ho demostra en un
article signat per una de les corresponsals del diari a
Madrid titulat “En Espagne, le modèle décentralisé
de santé publique est un échec”, on es comenta que
el model descentralitzat de gestió de la pandèmia
és un fracàs i, a través de l’ús del source domain de la
Personificació, es fa ressò de les característiques del
mateix (“[el model] est de nouveau apparu inefficient
et fort peu solidaire”) i responsabilitza a diferents
regions, entre elles Catalunya, d’“oposar-se” a una
gestió centralitzada des del Govern de l’Estat.
Pel que fa a “Catalunya” com a target domain és lògic
que, novament, aparegui la personificació com a domini
de coneixement més emprat en la conceptualització
del país com un ésser que té voluntat. Com s’observa,
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Catalunya pot ser “calmada” en funció de les accions
que emprengui (o no) el president Sánchez o esdevenir
“la veu discordant” en relació amb les polítiques
implementades des del Govern central. En el cas de
la crisi sanitària, el país és capaç de “desenvolupar la
seva pròpia aplicació” per fer el seguiment dels casos
o prendre decisions com el tancament dels bars i
restaurants, però també de patir (“La Catalogne a payé
un trop lourd tribut à la pandémie due au nouveau
coronavirus”). En termes de Conflicte/Guerra/Crim,
el Principat és presentat per Le Monde com una “regió
rebel” –“mancada de llibertat” segons Pere Aragonès–
que no s’ha destacat per fer una millor gestió que les
altres en el cas de la crisi sanitària. En relació amb aquest
tema, el diari francès es pregunta si “la Covid-19 haurà
mort l’independentisme”, això és, si la qüestió nacional
quedarà fora de l’agenda a causa de la pandèmia.
L’altre source domain rellevant per emmarcar
Catalunya és el de Viatge/Camí/Moviment. En aquest
cas, està centrat en la situació política catalana i
es concreta en expressions com: “avui comença
la renovació de Catalunya” (Carlos Carrizosa), “la
única manera d’avançar és la ruptura democràtica”
i “avançarem de destitució en destitució fins a la
República final” (Quim Torra) o “és difícil saber si una
nova etapa s’obre de debò a la regió rebel” i “deriva
judicial catalana” (Sandrine Morel, corresponsal de
Le Monde a Madrid). De nou, la mostra analitzada ens
ofereix la possibilitat de constatar com un mateix marc
metafòric –el que ens permet entendre Catalunya o la
realitat política catalana com quelcom en moviment– és
utilitzat per actors de diferent signe polític (i reproduït
pels mitjans de comunicació) per delinear narratives
diferenciades. I és que aquesta suposada “nova etapa”
o la destinació cap a la qual “s’avança” pren diferents
significats per a les diverses parts en conflicte.
Per últim, ens trobem amb el target domain Actors
polítics catalans, als quals s’ha fet referència
majoritàriament en termes de Conflicte/Guerra/Crim
i Viatge/Camí/Moviment. L’actor més metaforitzat
és, sense cap mena de dubte, Quim Torra, que és
presentat com algú en permanent “combat” per la
independència de Catalunya, en un primer moment
al capdavant d’una editorial (A Contra Vent) o
d’associacions (Òmnium Cultural i ANC), i que ara –
després de la seva inhabilitació, metaforitzada com
la “caiguda” (“La chute de Quim Torra”)– ho farà a
nivell europeu. Per al portaveu de ciutadans, Carlos
Carrizosa, la inhabilitació de Torra posa fi a “una etapa
negra” en el Govern de Catalunya. En tot aquest estira
i arronsa, el moviment independentista és presentat
com un actor “indignat” (“les réactions politiques
indignées ont fusé des rangs independentistes”) alhora
que “desorientat, sense estratègia ni horitzó” després
dels esdeveniments de l’octubre de 2017. Altres actors
polítics als quals esmenta a través d’expressions
metafòriques són Pedro Sánchez, a qui el líder del PP
7
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Pablo Casado es refereix com a “l’home de palla del
nacionalisme” i “el cavall de Troia de les forces que
volen destruir Espanya (els independentistes, entre
d’altres)” o Carles Puigdemont, de qui es diu que la seva
situació judicial és un “dossier explosiu” en el marc de
les negociacions del president del Govern espanyol
amb els independentistes.

3.4.  Resultats qualitatius generals
3.4.1. Presència de metàfores a les
peces periodístiques
Entre les 1.021 peces que formaven part de la mostra
analitzada en aquest treball, se n'han identificat 151
que contenien expressions metafòriques referides a
Catalunya en un sentit ampli. Això és, metàfores que
conceptualitzaven un dels target domain apuntats en
la secció metodològica d’aquest estudi: Catalunya en
general, Catalunya (relacions Catalunya/Espanya),
Catalunya (Actors polítics catalans: Torra, Puigdemont,
etcètera) o Catalunya (Ciutadania de Catalunya: la
gent, els catalans, el poble català, etcètera).

Taula 122.
Distribució de les peces periodístiques amb presència
de metàfores per diaris7
Nombre
de peces
publicades

Peces que
contenen
metàfora

Percentatge

The
Washington
Post

18

8

44,4%

Le Figaro

128

30

23,4%

Le Monde

78

18

23,1%

The New York
Times

97

16

16,5%

The Daily
Telegraph

69

10

14,5%

Frankfurter
Allgemeine

97

12

12,4 %

The Guardian

247

30

12,1%

Süddeustsche
Zeitung

56

6

10,7%

Corriere della
Sera

124

12

9,7%

La Repubblica

107

9

8,4%

Diari

Font: Elaboració pròpia

Els percentatges de la taula no sumen 100 perquè els percentatges mostrats fan referència a cada diari en concret i no en general.
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Tal com es pot apreciar en la Taula 122, la presència
de metàfores relatives a Catalunya sobre el global
de les notícies on apareixia mencionada, ja fos o no
protagonista, varia en funció dels diferents diaris
analitzats. Així, si bé The Washington Post no es
caracteritzava per ser un rotatiu que donés una
especial cobertura a Catalunya, sí que crida l’atenció
com un elevat percentatge de les peces que hi
dedica (44,4%) contenen expressions metafòriques
destinades a emmarcar la realitat del Principat d’una
determinada manera. Al diari americà el segueixen els
diaris francesos analitzats –Le Figaro i Le Monde–, en què
se supera el 20% de peces que mencionen Catalunya
on s’utilitzen metàfores per parlar-ne. Al voltant del
15% hi trobem The New York Times amb un 16,5% i
The Daily Telegraph amb un 14,5%. La resta de diaris
–Frankfurter Allgemeine, The Guardian, Süddeustsche
Zeitung, Corriere della Sera i La Repubblica– estan per
sota del 12,5%, dada que denota una proporcionalitat
baixa respecte a l’ús dels marcs metafòrics per referirse a Catalunya.
Si ens fixem en el gènere de les peces on s’ha identificat
la presència de metàfores, veurem que aquestes
varien en funció del diari analitzat (Taula 123). Si bé
The Washington Post i Süddeustsche Zeitung les peces
identificades abasten en nombres similars els gèneres
informatiu i opinatiu, però no tenen presència a
l’interpretatiu, a The Daily Telegraph i Le Monde succeeix
Taula 123.
Distribució de les peces periodístiques amb presència
de metàfores per diaris

Diari

Informatiu

Opinatiu

Interpretatiu

The
Washington
Post

4

Le Figaro

21

3

6

Le Monde

17

0

1

The New York
Times

12

1

3

The Daily
Telegraph

7

0

3

Frankfurter
Allgemeine

7

3

2

The Guardian

26

1

3

Süddeustsche
Zeitung

4

2

0

Corriere della
Sera

6

3

3

La Repubblica

3

2

4

4

0

quelcom similar amb l’absència del gènere opinatiu
i una presència més intensa de metàfores en peces
adjudicades al gènere informatiu. De fet, en el diari
francès, gairebé la totalitat de peces que contenen
metàfores s’engloben sota el gènere informatiu.
En la resta de diaris –Le Figaro, The New York Times,
Frankfurter Allgemeine, The Guardian, Corriere della Sera
i La Repubblica– trobem metàfores relacionades amb
Catalunya en els tres gèneres codificats en la mostra,
si bé en tots els casos és el gènere informatiu qui té un
pes més significatiu.
En relació a aquelles peces amb presència de metàfores
on Catalunya és protagonista (Taula 124), només a The
Guardian, Frankfurter Allgemeine i The New York Times
observem que el nombre de peces classificades en
aquesta categoria és superior o igual a les peces on
Catalunya és només part de la notícia.
Taula 124.
Distribució per peces amb presència de metàfores on
Catalunya és protagonista
Catalunya
protagonista

Només menció a
Catalunya

The Washington
Post

2

6

Le Figaro

11

19

Le Monde

8

10

The New York Times

8

8

The Daily Telegraph

6

4

Frankfurter
Allgemeine

7

5

The Guardian

21

9

Süddeustsche
Zeitung

5

1

Corriere della Sera

3

9

La Repubblica

0

9

Diari

Font: Elaboració pròpia

Quant a les peces amb presència de metàfores
signades pel corresponsal o corresponsals del diari a
Madrid (Taula 125), Le Monde, The Guardian, Frankfurter
Allgemeine, The New York Times i Corriere della Sera
presenten un nombre de peces sota aquesta categoria
superior o igual a les peces en què és un altre membre
de la redacció qui signa la informació.

Font: Elaboració pròpia
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Taula 125.
Distribució per peces amb presència de metàfores
signades pel corresponsal

polítiques (Canel 2006) i que la tria del llenguatge no
sempre respon a una selecció estilística, sinó també a
la voluntat d’emfatitzar o no certes opinions i actituds
polítiques (Van Dijk 1997).

Signades pel
corresponsal

No signades pel
corresponsal

The Washington
Post

2

8

Le Figaro

10

20

Le Monde

12

6

The New York Times

8

8

The Daily Telegraph

4

6

Frankfurter
Allgemeine

7

5

The Guardian

16

14

Süddeustsche
Zeitung

3

3

Corriere della Sera

6

6

La Repubblica

2

7

Diari

Font: Elaboració pròpia

3.4.2. Expressions metafòriques
referides a Catalunya a la premsa
internacional
Cal assenyalar, però, que les dades presentades sobre
aquestes línies es refereixen únicament a la presència
o absència de metàfores que conceptualitzen el
target domain Catalunya i els seus derivats a les peces
analitzades i que, per tant, en la majoria de casos els
números que s’indiquen no corresponen de manera
unívoca al nombre de metàfores identificades. Això
significa que, a nivell d’expressions metafòriques, la
mostra analitzada (151 peces) es veu incrementada fins
a 352 entrades que contenen metàfores. En la Taula
126 es pot observar la seva distribució per diaris i els
target domain i source domain més utilitzats per aquests
per emmarcar la informació relativa a Catalunya.
Com es pot comprovar, el target domain més
conceptualitzat en la majoria dels diaris analitzats és el
que fa referència a les relacions Catalunya/Espanya i
el marc metafòric més utilitzat el de Conflicte/Guerra/
Crim. Això ens dóna una idea del tipus de temàtiques
on es tendeix a parlar en termes de llenguatge figuratiu
de Catalunya (relacions Catalunya/Espanya, procés
independentista, accions del Govern català, accions
legislatives o parlamentàries, però també la Covid-19)
i porta a plantejar, a nivell qualitatiu, quines són les
narratives promogudes per la premsa internacional
en relació a aquestes. I, sobretot, què és el que això
implica en termes d’opinió pública si es parteix de la
idea que els mitjans de comunicació són agents de
poder amb un estatus comparable al de les institucions
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Taula 126.
Distribució per diaris de les expressions metafòriques
referides a Catalunya
Nombre de
metàfores
identificades

Target
Domain més
conceptualitzat

Source
Domain més
utilitzat

The
Washington
Post

28

Catalunya
(Actors
polítics
catalans)

Conflicte/Guerra/Crim

Le Figaro

69

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació
i Conflicte/
Guerra/Crim

Le Monde

61

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/Guerra/Crim

The New York
Times

30

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Mecànica/
Física

The Daily
Telegraph

13

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Personificació
i Conflicte/
Guerra/Crim

32

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/Guerra/Crim

The Guardian

74

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/Guerra/Crim

Süddeustsche
Zeitung

8

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Natura/Temps

Corriere della
Sera

22

Catalunya

Conflicte/Guerra/Crim

La Repubblica

15

Catalunya
(Relacions
Catalunya/
Espanya)

Conflicte/Guerra/Crim

Diari

Frankfurter
Allgemeine

Font: Elaboració pròpia
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CATALUNYA I ESPANYA SÓN DOS BÀNDOLS EN
CONFLICTE
Si hi ha un marc que apareix en tots els diaris gairebé
sense excepció aquest és, com han mostrat les dades,
el de Conflicte/Guerra/Crim. És clar que, sovint, no
és un domini de coneixement que aparegui aïllat,
sinó que se sol desenvolupar de forma conjunta
a través d’altres dominis que hi tenen una relació
conceptual, com per exemple el de Joc/Esports o
el de Personificació. El primer, com el de Conflicte/
Guerra/Crim, també planteja conceptualment una
necessària divisió entre dues entitats que, en aquest
cas, juguen un partit i, en conseqüència, poden
guanyar o perdre, mentre que el segon serveix per
a presentar, en el cas que ens ocupa, a Catalunya
o Espanya (Barcelona o Madrid; partits polítics
estatals i catalans) com si es tractés d’éssers vius que
tenen capacitat de lluitar o jugar.
D’aquesta manera, la comparativa dels resultats
qualitatius derivats de la mostra analitzada permet
identificar un escenari o lectura comuna de la situació
política catalana que es reprodueix en tots els diaris, la
que presenta Catalunya i Espanya com a dos bàndols
en conflicte. Per a The Washington Post, la “batalla
catalana” constitueix una de les crisis més importants
per a l’Estat espanyol en les darreres dècades. En un
article d’opinió crític amb el procés independentista
s’expressa la idea que aquesta batalla és lliurada pels
secessionistes amb la voluntat de “destruir” la nació
espanyola sota el pretext que Madrid “estrangula”
Catalunya i amb la manipulació de la història i la
victimització com a “armes”. The New York Times
promou una narrativa semblant quan senyala que el
moviment independentista fa “xantatge” al Govern
espanyol i presenta Catalunya com una “regió
inquieta”, amb un president al capdavant –Quim
Torra– que desafia reiteradament l’ordre establert.
En aquest sentit, per als diaris nord americans,
l’atribució de responsabilitat en el conflicte –i, de
forma implícita–, en la seva resolució, recau sobre
Catalunya. En la mateixa línia se situa el diari italià
La Reppublica, que fa referència al “desafiament”
independentista a l’Estat quan el Govern català no
acata les mesures dictades i que apunta al president
Torra com a responsable d’aquest.
Si bé no es tracta de metàfores promogudes pels
periodistes que signen les peces, sí que cal destacar
la narrativa alternativa recollida per The Guardian en
els articles dedicats a les escoltes il·legals de telèfons
mòbils de líders independentistes, on és l’Estat qui
és acusat de practicar una “guerra bruta” contra el
moviment independentista. El diari britànic també
presenta la situació política catalana en termes de
conflicte i en els articles analitzats dona veu a les
diferents parts implicades que són, al seu torn, les
qui utilitzen el marc de la lluita –bé sigui referint-se
al “setge” que pateix Catalunya o a la necessitat de
“resistir l’avenç independentista”–. Els diaris alemanys
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(Frankfurter Allgemeine Zeitung i Süddeustsche
Zeitung), per la seva banda, posen l’accent en la
judicialització del conflicte, presentant la inhabilitació
de Torra com un “cop” del Tribunal Suprem al procés, i
en les negociacions d’ERC per investir Pedro Sánchez
president (de les quals es parla bé en termes de
“traïció” de Sánchez a la unitat d’Espanya per part
de la dreta espanyola) o bé com un “huracà” que
amenaça l’estabilitat política del govern i amenaça
d’ ”esfondrar-lo”). En aquesta mateixa línia, se situen
les declaracions de Pablo Casado recollides per The
Guardian i Le Monde, que acusen Sánchez de “deixar
el futur del país en mans de terroristes” i de convertirse en l’”home de palla del nacionalisme” i “el cavall
de Troia de les forces que volen destruir Espanya
(els independentistes, entre d’altres)”. Per al Corriere
della Sera, les negociacions d’ERC amb Sánchez també
constitueixen un element central del conflicte. En el
marc d’aquestes, es presenta a Catalunya com a algú
que reclama ser escoltada i que vol treure rèdit de
donar suport a la investidura.

El conflicte també és present en el si de
l’independentisme
Precisament per a Le Figaro, el problema entre
les parts en conflicte, els “adversaris”, és que no
es volen entendre i estan enrocades en posicions
“irreconciliables”. El conflicte seguirà existint mentre
uns acusin de “carcellers” el Govern Espanyol i els
altres vegin “una humiliació” la creació de mecanismes
de resolució com la taula de diàleg. En aquest sentit,
el diari francès promou una lectura positiva de la
posada en marxa de la mateixa, perquè per fi “Madrid i
Barcelona es parlen”, i situa ERC com l’actor clau per a
solucionar la situació política actual i Oriol Junqueras
com a líder i “rival” de Carles Puigdemont en el camp
del secessionisme (de qui es qüestiona si encara és
el “gran cap” de l’independentisme, malgrat la seva
“demostració de força” en el míting de Perpinyà del 29
de febrer de 2020). La mateixa lectura en fa Le Monde,
per a qui els republicans constitueixen “la part més
pragmàtica de l’independentisme” i corren el risc de
ser “torpedinats” pels qui acusen el Govern de l’Estat
d’ “afeblir Espanya per afavorir els qui l’ataquen”
(Teodoro Garcia Egea, portaveu del PP) o dels “radicals
(JxCat) a l’aguait per situar-se en primera línia de
front” si les negociacions fracassen. ¡ Frankfurter
Allgemeine Zeitung també subratlla les diferències en
el si de l’independentisme quan diu que JxCat “ha
declarat la guerra” a ERC i l’acusa de “traïció” i les
situa en el marc d’una “lluita aferrissada” –o “guerra
civil dels separatistes catalans”–, en tant que “JxCat
té una política de confrontació amb Madrid”, mentre
que ERC té una actitud de col·laboració i “espera que
el seu èxit a Madrid doni els seus fruits políticament”.
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El mirall català?
Una de les altres qüestions que l’anàlisi de la mostra
posa sobre el paper és la presència en els diaris
britànics dels vincles entre l’actualitat política
catalana i l’escocesa. En aquest sentit, cal assenyalar
la referència a Catalunya al diari The Daily Telegraph
en aquelles informacions relatives a la possibilitat de
negociar i convocar un segon referèndum escocès
i la seva incidència en presentar l’1-O com un
antecedent negatiu –assimilant-lo al concepte “vaga
salvatge” i donant a entendre que el referèndum tal
com es va plantejar s’entén com un vot “desfermat” i
per tant no controlat ni vinculant–; però també a la
peça de The Guardian que publica les declaracions de
la líder laborista escocesa, Lisa Nandy, en referència
als seus col·legues catalans del PSC com a “resistència
pacífica” davant del nacionalisme divisori promogut
pels independentistes.

La transposició del conflicte polític a la gestió de la
crisi sanitària
Més enllà de les peces classificades sota temàtiques
vinculades a l’àmbit polític, en alguns diaris de
la mostra també s’ha detectat una tendència a
presentar la gestió de la pandèmia a Espanya sota
l’òptica de les tensions territorials. És el cas de The
Daily Telegraph, per a qui la crisi sanitària “revifa”
l’enfrontament entre administracions arran de
la gestió de les competències i les decisions de la
judicatura. També de Le Monde, en què es fa referència
a aquesta qüestió a través d’expressions com “per
als independentistes catalans, una lluita contra el
virus i contra l’Estat espanyol”, “Espanya ens mata”
o la interrogació sobre si “la Covid-19 haurà mort
l’independentisme”. Per últim, són els diaris italians
els qui també es fan ressò d’aquesta qüestió. Corriere
della Sera repassa els desacords entre la Generalitat i
el Govern central en els primers moments de gestió de
la pandèmia, quan les propostes de la primera sobre
el tancament de ports i aeroports són percebudes
com un “acte d’insubordinació”, si bé també
menciona que Catalunya “es resigna” a demanar
ajuda a Madrid, com si es tractés d’una claudicació en
la lluita que mantenen oberta. En aquest sentit, cal
remarcar la lectura que La Reppublica fa d’aquests
fets quan parla del coronavirus com allò que ha obrat
el “miracle” de la pau entre la Catalunya “rebel” i el
Govern central, però també el relat on es presenta
als independentistes com a algú que ha tractat el
virus com un “complot” centralista madrileny per
aïllar el conflicte de l’agenda política.
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LA SITUACIÓ POLÍTICA CATALANA ÉS UNA
REALITAT EN MOVIMENT
Un dels altres source domain utilitzats per alguns dels
diaris analitzats per emmarcar la situació política
catalana i les relacions Catalunya/Espanya és el del
Viatge/Camí/Moviment. Aquest marc, ja identificat en
estudis previs en l’àmbit del discurs mediàtic i polític
a nivell nacional (Moragas-Fernández & Capdevila,
2017; Moragas-Fernández, Montagut & Capdevila,
2018), s’empra per part de la premsa internacional
per tal de presentar el conflicte polític com quelcom
en moviment: un camí amb diferents etapes i que pot
prendre diverses direccions.
Així, per a The New York Times el Govern català ha optat
per seguir el seu propi camí. Un camí pel que avança
en direcció oposada al Govern espanyol. Aquest passa,
segons les declaracions dels líders independentistes,
particularment del president Quim Torra, recollides
per The Guardian i Le Monde per “moure’s cap a la
independència”, perquè “la única manera d’avançar és
la ruptura democràtica” i no hi ha un “altre camí polític”
que es pugui seguir, encara que aquest impliqui “avançar
de destitució en destitució fins a la República final”.
En aquest sentit, La Repubblica promou una narrativa
certament crítica amb aquest posicionament quan
afirma que Quim Torra no “frena” el seu desafiament a
l’Estat espanyol, tampoc en temps de pandèmia, o quan
fa referència a l’independentisme com un “moviment
càrstic que recorre tot el continent”.
La visió periodística, però, és ben diferent. Per al
corresponsal de The Guardian s’ha produït una “parada”
en el procés, que es troba “estancat”. Le Monde va en
la mateixa línia quan es refereix per boca del professor
Oriol Bartomeus al moviment independentista com a
algú “desorientat, sense estratègia ni horitzó”, si bé el
diari francès fa una lectura de la creació de la taula de
diàleg entre el Govern de l’Estat i la Generalitat com
una “nova etapa” del conflicte, una “via de progrés”.
Tanmateix, la seva corresponsal a Madrid tampoc
sembla veure clar si la seva posada en marxa acabarà
amb “la deriva judicial catalana”, ja que es tracta d’una
“via estreta” per on qui circula –Pedro Sánchez– bé
podria “descarrilar”. De fet, la inhabilitació de Quim
Torra mesos després, definida per Carlos Carrizosa
com la “fi d’una etapa negra”, és un dels elements que
posa en perill l’inici d’aquesta suposada nova etapa.

El canvi de rumb d’ERC
Com en el cas del Conflicte/Guerra/Crim, alguns
diaris també posen el focus en el suport d’ERC a la
investidura de Pedro Sánchez i les implicacions que
aquesta decisió té tant per la gestió del conflicte
polític, com per la divisió interna de l’independentisme.
Per a The Washington Post, ERC ha decidit sortir de la
“ruta” unilateral cap a la independència i assolir aquest
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objectiu a través de la via negociada, encara que el
govern liderat per Pedro Sánchez no està disposat
a situar un hipotètic referèndum vinculant sobre la
qüestió nacional catalana com una parada o destí
possible en aquest camí. Les declaracions clares
del president del Govern espanyol en relació amb
aquest punt, tanmateix, no l’eximeixen, com hem
vist en relació amb el marc de Conflicte/Guerra/
Crim, de les crítiques de la dreta per estar disposat
a ser investit i a governar amb el suport puntual
dels independentistes. En termes de Viatge/Camí/
Moviment, s’acusa el president espanyol d’ “obrir el
camí” per al trencament d’Espanya.

UNA RELACIÓ AMENAÇADA PER LA RUPTURA
Precisament la idea del trencament o de la ruptura
esdevé un dels altres marcs metafòrics compilats i
promoguts per la premsa internacional. Es tracta d’un
marc desenvolupat per les metàfores identificades
sota el source domain Mecànica/Física, però també
per les que s’ubiquen sota els dominis de Família/
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Amor/Amistat i Personificació. En la narrativa
desenvolupada per aquest marc, Espanya es concep
com un objecte físic, una unitat indivisible que no es
pot rompre, però també com la part d’una parella o
d’una família que no està disposada a trencar (i on és
Catalunya qui promou el procés de separació).
En aquest sentit, podem identificar des de
conceptualitzacions com la detectada a Frankfurter
Allgemeine, que presenten Catalunya com a algú
major d’edat i, per tant, “madura per a tenir el seu
propi Estat”, fins a aquelles que defineixen les
relacions Catalunya/Espanya en termes de “ruptura”
de la convivència, com si d’una relació afectiva es
tractés. Sota aquesta darrera narrativa hi trobem les
lectures que Corriere della Sera i La Repubblica fan de
la situació política com una “guerra de friccions” on
Catalunya i Espanya estan en permanent “tensió” o
subjectes a una “pressió” contraposada que denota un
equilibri tens derivat de la resistència que exerceixen
mútuament. Per a Le Figaro i Le Monde aquestes
tensions també són una realitat concretada en una
“ruptura” ja efectiva de “les costures territorials
d’Espanya” en el marc d’una societat “fracturada”.
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4. ELS CORRESPONSALS
DE LA PREMSA
INTERNACIONAL

En l’anàlisi de la imatge de Catalunya en la premsa
estrangera durant el 2020, a banda de l’anàlisi de
contingut quantitatiu i qualitatiu realitzat, també
fixàvem la nostra atenció en els corresponsals
estrangers que habitualment cobreixen les notícies
relatives a Catalunya. Aquesta recerca, de caire
qualitatiu, s’havia plantejat a través d’entrevistes
semi-estructurades amb aquests corresponsals i
un dels seus objectius era aprofundir en les seves
rutines professionals i en com aquestes incideixen
en l’elaboració de les peces periodístiques. Un altre
objectiu era copsar la visió que aquests professionals
han tingut sobre Catalunya com a objecte d’interès
informatiu durant l’any analitzat. Malgrat les
gestions dutes a terme per tal de poder elaborar
aquestes entrevistes de forma telemàtica, només
vam rebre la resposta positiva de Pamela Rolfe,
corresponsal de The Washington Post, de qui recollim
els resultats de l’entrevista, realitzada el 12 de Maig
de 2020, en l’apartat 4.2 del present capítol. La resta
de professionals contactats van declinar l’oferta per
motius professionals.

corresponsals a través de la seva activitat a la xarxa
social Twitter durant el 2020. La selecció d’aquesta
xarxa i no d’una altra (com Instagram o Facebook)
està centrada en dos criteris: a) per una banda, en
l’ús professional i de debat públic que caracteritza
Twitter, utilitzat pels periodistes i els actors polítics
com a espai online de deliberació pública que millora
la visibilitat dels seus missatges (Jungherr, 2014) i b)
la facilitat metodològica que ofereix l’eina de cerca
de l’aplicació alhora de delimitar una selecció de
publicacions per usuaris, etiquetes i dates.
La mostra de publicacions (o piulades) seleccionades
ha seguit els següents criteris. En primer lloc, s’han
localitzat els comptes de Twitter dels corresponsals
estrangers que han cobert habitualment temes
relacionats amb Catalunya i les publicacions que han
realitzat durant el 2020 que contenien la paraula
clau Catalunya, tal i com es pot veure en la següent
taula (Taula 127).

Davant d’aquest entrebanc en el desenvolupament
de la recerca, es va optar per una anàlisi alternativa
que copsés la visió de Catalunya d’aquests
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Taula 127.
Corresponsals estrangers a Espanya i Comptes de Twitter associats
País

Diari

Corresponsal

Compte de Twitter

Nº posts

The New York Times

Raphael Minder

https://twitter.com/
RaphaelMinder

6

The Washington Post

Pamela Rolfe

https://twitter.com/
PamelaRolfe1

No piulades

Le Monde

Sandrine Morel

https://twitter.com/
sandrinemorel

3

Le Figaro

Mathieu de Taillac

https://twitter.com/
mathieudt

34 piulades, 27 en
francès i 7 en casTellà

The Guardian

Sam Jones

https://twitter.com/
swajones?lang=es

3

The Daily Telegraph

James Badcock

https://twitter.com/
jpfbadcock

13

Frankfurter Allgemeine

Hans-Christian Röessler

No té compte a Twitter

Süddeutsche Zeitung

Thomas Urban
Karin Janker

https://twitter.com/
karinjanker

No piulades

Corriere della Sera

Elisabeta Rosapina

https://twitter.com/
elisabettaRosa8

No piulades

La Repubblica

Alessandro Oppes

https://twitter.com/
AlessandroOppes

EE.UU

França

Regne Unit

Alemanya

Itàlia

Font: Elaboració pròpia

D’aquesta mostra de 60 piulades se n’ha analitzat: la
temàtica, si enllacen una peça periodística signada pel
corresponsal, si enllacen altres peces periodístiques
o altres tipus de contingut, si la piulada és de
contingut estrictament informatiu o si bé s’emet una
opinió sobre el tema i, en cas que s’emeti una opinió,
quina és l’argumentació del corresponsal en la seva
valoració sobre el tema tuitejat.

4. ELS CORRESPONSALS DE LA PREMSA INTERNACIONAL

TOTAL

1

60

4.1. Anàlisi de xarxes
Les principals temàtiques que tracten les piulades
analitzades són tres: amb 31 publicacions, el
Coronavirus i la situació a Catalunya és el tema
més utilitzat pels corresponsals quan piulen sobre
Catalunya. Òbviament, això es produeix especialment
a partir del mes de març, quan la crisi sanitària ocupa
tota l’agenda mediàtica, fet que també hem pogut
comprovar en els resultats quantitatius de l’anàlisi
(Capítol 3). En segon lloc, l’altre tema d’interés és
el polític, amb una sèrie de subtemes on destaquen
especialment les negociacions per formar govern
entre PSOE i ERC, la inhabilitació del president
Torra o les relacions entre els socis de govern a la
Generalitat de Catalunya (ERC i JxC). En total, s’hi
ha identificat 27 publicacions al respecte. Finalment,
i de forma molt limitada −2 publicacions− només
dos corresponsals tuitegen al respecte de l’accident
químic de la planta d’IQOXE a Tarragona, Mathieu de
Taillac (Le Figaro) i Sam Jones (The Guardian).
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Taula 128.
Principals temàtiques tractades a les piulades
TEMÀTICA

Minder

Morel

De Taillac

Jones

Badcock

Oppes

TOTAL

COVID

5

1

20

2

3

-

31

POLÍTICA

1

2

14

-

9

1

27

IQOXE

-

-

1

1

-

-

2

Font: Elaboració pròpia

De totes aquestes piulades, els corresponsals que tenen
menys activitat a la xarxa, com Minder (5 de 6), Morel (2
de 3), Jones (3) o Oppes (1), utilitzen el compte de Twitter
per enllaçar els seus propis articles sobre el tema, o
aquells que contenen part de la informació elaborada
per ells mateixos en el cas que sigui una peça conjunta
per tota Europa, com és el cas de la recopilació de dades
i fets rellevants vinculats a la crisi sanitària. En canvi,
tant De Taillac com Bacdock, a banda d’utilitzar la xarxa
per enllaçar els seus propis articles -3 articles De Taillac
i 2 Badcock- també enllacen informacions diverses.
Badcock, per exemple, és prolífic en referències a articles
de rotatius espanyols i trobem enllaços a articles de El
País, elDiario.es, El Mundo o, tant de temes polítics com
relatius al Coronavirus. Una qüestió que crida l’atenció és
que Badcock, especialment crític amb les informacions
sobre corrupció o irregularitats legals per part tant de
polítics espanyols com catalans, repiula l’article de Sam
Jones per The Guardian sobre la investigació periodística
portada a terme pel rotatiu anglès sobre les escoltes
il·legals a líders independentistes (15-07-2020).

Respecte a si els corresponsals estrangers amb
presència a Twitter emeten alguna mena d’opinió
sobre Catalunya, de nou les dades mostren que aquells
corresponsals que tenen poca activitat a la xarxa
l’utilitzen d’aparador o de difusor dels seus articles,
sense entrar en valoracions. Tot i així, alguns d’ells
ofereixen lleugeres pinzellades interpretatives que
fan entreveure una determinada visió, especialment
en referència al conflicte català. Minder, per exemple,
quan enllaça la seva peça sobre la inhabilitació de Quim
Torra (28-09-2020) escriu “What next for the region?
Nothing looks certain…” deixant albirar una valoració
negativa vers a l’acumulació d’esdeveniments polítics
i judicials viscuts a Catalunya. També en aquest sentit
s’expressa Sandrine Morel (Le Monde), que parla de la
“judiciarisation de la vie politique” com un entrebanc
per a la governabilitat d’Espanya (22-01-2020).

La resta de les piulades de Minder, Morel, Jones i
Oppes -11 en total- són estrictament informatives.
De Taillac, per la seva banda, no només enllaça
informació d’altres rotatius -com La Vanguardia, RTVE
o de la corresponsal de France 24 Elise Gazengel- sinó
que també comparteix i comenta publicacions de
formacions polítiques, resultats d’enquestes d’opinió o
de Protecció Civil, entre d’altres. Els temes són variats,
però sobretot centrats en la Covid-19 i els seus efectes
en la frontera catalano-francesa, així com en diverses
peces comparatives sobre les mesures a Catalunya
respecte a França o a la resta de regions espanyoles.
També es mostra interessat en la política estatal,
tant en el context de la crisi sanitària com en el de la
formació del govern de coalició entre els socialistes i
Unidas Podemos.
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Els dos corresponsals que sí fan valoracions explícites
respecte a Catalunya són tant Mathieu de Taillac (Le
Figaro) −amb 12 tuits amb elements opinatius− com
James Badcock (The Daily Telegraph), que emet la seva
valoració personal en 9 de les seves publicacions.
De Taillac demostra tenir interès per la construcció
de la identitat nacional d’Espanya vinculada a la seva
estructuració territorial. Per això para especial atenció
a les informacions que tracten sobre el sentiment de
pertinença dels catalans a Espanya –mitjançant la
cita d’una enquesta de La Vanguardia (09-02-2020)− o
sobre els nivells d’acceptació de la corona espanyola
(19-03-2020). Algunes de les informacions, seves
o d’altri, que comparteix online fan referència al
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conflicte competencial entre comunitats autònomes,
prenent com a punt de partida comparatiu el conflicte
català. Aquesta lectura de conflicte també es fa palesa
en les seves publicacions a partir de la crisi sanitària.
De fet, De Taillac s’expressa de manera molt crítica
respecte a la utilització política de la pandèmia per part
d’alguns responsables polítics catalans, com Meritxell
Budó, de qui recull la declaració “amb una Catalunya
independent no hi hauria hagut ni tants morts ni
tants infectats” i sobre la qual comenta: “Pendant la
pandémie, la politique continue, épisode 3246” (2004-2020). També fa referència a la gestió caòtica entre
el Govern espanyol i el Govern català en diversos dels
seus tuits.

mostra crític per la judicialització de la política catalana
respecte a la inhabilitació de Torra –“more creative
constitutionalism in the Spain-Catalonia dispute?” (1301-2020) o bé respecte a la manca de reacció política
i judicial davant la investigació sobre l’espionatge dels
mòbils de líders independentistes (15-07-2020).

Amb diferència, el corresponsal que expressa de
forma més vehement les seves opinions sobre
Catalunya és James Badcock, tot i que la cobertura
com a corresponsal dels afers catalans és limitada en
comparació amb altres corresponsals com Sam Jones,
de The Guardian, que en canvi té molt poca activitat
online.

Per la seva banda, James Badcock, centra la seva atenció
tant en el conflicte català com en altres temes vinculats
a la corrupció. En gairebé totes les seves publicacions
hi ha una interpretació particular de Catalunya. Per
exemple, en la piulada que enllaça la notícia sobre
l’absolució de Trapero publicada per El País, comenta que
aquest va jugar un rol “hands-off” durant l’1-O i que ara
evitarà la presó (20-10-2020), transmetent una certa
valoració negativa de la sentència. També es mostra
crític amb la corrupció de l’elit política catalana en ferse ressò d’una notícia de elDiario.es de juliol 2020 sobre
l’autorització d’un abocador en terreny protegit per
part del Govern d’Artur Mas, una instal·lació on hi tenia
interessos econòmics la família Pujol. En el comentari de
la publicació escriu: “Well, this certainly stinks, and it’s
a familiar theme” (13-07-2020). Badcock, igual que De
Taillac, també es mostra crític amb la politització de la
pandèmia per part d’alguns actors del Govern català com
Miquel Buch, de qui recull la declaració sobre la ofensa
pel repartiment de 1.714.000 mascaretes per part del
Govern espanyol i de qui diu “Oh my god… politics can get
worse, and worse, and worse” (14-04-2020). Per altra
banda, el corresponsal de The Daily Telegraph també es
4. ELS CORRESPONSALS DE LA PREMSA INTERNACIONAL

Com veiem, l’activitat dels corresponsals online
a través de la xarxa social Twitter és desigual.
Bàsicament, els corresponsals que cobreixen els
afers sobre Catalunya l’utilitzen com a aparador de
la seva feina, o bé enllaçant els seus propis articles o
bé utilitzant la xarxa com un repositori de notes per
mantenir-se actualitzats. Com s’ha descrit, només 2
dels corresponsals amb presència a la xarxa la utilitzen
per expressar les seves opinions de forma manifesta
i prolífica. Els temes tractats es corresponen amb
aquells vinculats a l’anàlisi quantitativa, on Catalunya
pren especial protagonisme polític per tres motius: a) la
presència d’Esquerra Republicana de Catalunya en les
negociacions per a la formació del Govern espanyol, b)
els processos judicials vinculats al conflicte català des
de 2017 i, finalment, c) la gestió de la crisi sanitària, tant
a nivell polític i competencial com a nivell econòmic/
turístic.

4.2. Entrevista en profunditat a Pamela
Rolfe (The Washington Post)
Com s’ha comentat, en la present recerca només
s’ha pogut comptar amb l’entrevista en profunditat
a Pamela Rolfe, que cobreix l’actualitat espanyola
per al rotatiu nord-americà The Washington Post.
Com a apunt metodològic, cal indicar que l’entrevista
és semi-estructurada, amb una sèrie de preguntes
preestablertes que abasten 5 temes bàsics: (1)
característiques de la corresponsalia, rutines
professionals de la corresponsal (2), particularitats
en la tasca d’informar sobre Espanya/Catalunya (3),
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interès dels lectors del rotatiu sobre informacions
d’àmbit català (4) i, finalment, l’opinió del corresponsal
sobre Catalunya i el seu interès informatiu (5).
Respecte a les característiques de la corresponsalia
de The Washington Post (TWP) (1) a Espanya, Rolfe
indica que ella no és corresponsal en sentit estricte,
sinó que és una freelance, en actiu des de 2001, que es
va encarregar de la cobertura informativa d’Espanya i
Catalunya durant el 2020 per al diari nord-americà. La
periodista, amb una llarga experiència professional, ha
treballat per les agències Associated Press o Reuters, a
més de fer de free lance per altres mitjans, tasques que
compaginava amb la que feia per a TWP.
Quant a les rutines productives (2) Rolfe indica que
la decisió sobre el procés de selecció, producció,
redacció i publicació d’un tema depèn d’una
combinació de factors. Per una banda cal destacar
l’interès del rotatiu en un determinat tema, si la
persona que cobreix aquell territori té capacitat per
cobrir diversos temes alhora o si el corresponsal
ha de combinar l’encàrrec del diari amb el d’altres
mitjans, entre d’altres. Des de la perspectiva de
Rolfe, el fet de ser una única professional cobrint
un territori tan ampli no és vist com un problema
per TWP, ja que el mitjà té altres recursos per poder
reforçar la cobertura informativa per fets puntuals.
Així, corresponsals de la resta d’Europa poden
desplaçar-se a Espanya en qualsevol moment. Hi ha
diverses formes de gestionar els temes a tractar:
hi ha vegades que és el propi corresponsal el que
proposa un tema a l’anomenat “foreign desk”, el
departament del diari encarregat de la gestió de la
secció Internacional del diari. Altres vegades és el
“foreign desk” el que planteja un tema que l’interessa
cobrir. També es dona l’opció que corresponsals
d’altres països la contactin per fer un tema conjunt
sobre Espanya i Europa o bé sobre diversos països
europeus.
Si parlem de les particularitats de la cobertura
informativa a Espanya i Catalunya durant el 2020
(3), Rolfe destaca que Espanya ha estat un focus
informatiu a causa de l’alta incidència de la crisi
sanitària al país. El fet que aquest tema sigui central
en l’agenda internacional fa que Catalunya no sigui
prioritària informativament més enllà de com
estigui afectant la Covid-19 al territori. “Cataluña
no es la historia ahora”, en paraules de Pamela Rolfe.
L’atenció informativa sobre un territori concret
pren més o menys valor informatiu en funció dels
criteris de noticiabilitat i també en funció d’un
context global. L’aparició de temes relacionats amb
Catalunya a TWP normalment està vinculada, segons
la periodista, a poder relacionar el que passa amb un
context més ampli, incidint en temes o conceptes
que puguin creuar fronteres.

indica que sí que hi ha altres corresponsals europeus
que es van desplaçar per cobrir fets importants
com les eleccions o la sentència del judici de l’1-O.
Un fet destacable és que TWP té un fotoperiodista
a Barcelona que sí que cobreix aquests fets in situ.
Preguntada sobre si el fet de treballar des de Madrid
li ha suposat algun inconvenient en la seva cobertura
informativa, Rolfe assegura que mai ha tingut cap
problema “para encontrar i contactar fuentes en
cualquier lugar de España. Tampoco en Cataluña”. De
fet, la periodista assegura que té una àmplia varietat
de fonts consolidades atès que fa molt de temps que
treballa com a corresponsal al país.
A la pregunta de quin és el grau d’interès dels seus
lectors respecte als afers catalans (4), Pamela Rolfe
afirma que, donat el context dels EEUU, un país vast
amb 50 estats, Catalunya té, informativament, una
incidència relativa. I matisa: “Que una región discrepe
con el Estado no tiene una gran trascendencia en ese
contexto”. Per això, afegeix, l’interès dels lectors per
Catalunya dependrà dels fets, però no interessa en
ella mateixa. “España es un país más en el mundo
mundial” i Catalunya és un problema específic
d’aquest país, assegura la periodista. Espanya, a més
a més, ja té un interès relatiu per als seus lectors,
tenint en compte que el públic de TWP és un públic
llunyà, vagament interessat i sense massa temps per
entendre temes amb un desenvolupament conflictiu
i complex, amb un historial temporal molt dilatat. El
públic del rotatiu nord-americà està centrat en allò
que li afecta directament. Des de la seva perspectiva,
la cobertura informativa que es fa d’Espanya i
Catalunya des del Post és suficient.
Finalment, i en resposta a la pregunta de quina
és l’opinió que té sobre Catalunya i el seu interès
informatiu (5), Pamela Rolfe afirma que no té
una opinió global formada, però sí una opinió
concreta sobre les diferents notícies relatives al
territori. “España està viviendo un dramón con
la Covid y ahora no es momento de que Cataluña
exija cosas”, diu la corresponsal nord-americana,
una opinió que va en sintonia amb algunes de les
afirmacions d’altres corresponsals internacionals,
que expressaven a través de Twitter una crítica
similar, sobretot quan es referien a un ús polític
de la gestió de la pandèmia. Finalment, Pamela
Rolfe comenta que, personalment, té molts amics a
Barcelona i Catalunya i que percep dues realitats – o
dues interpretacions de la realitat− una a Barcelona
i l’altra fora de Barcelona, fet que considera com a
problemàtic. Valora com un problema en qualsevol
país el fet de tenir dues percepcions de la realitat tan
incompatibles entre elles.

Pamela Rolfe treballa des de Madrid, no es desplaça a
Catalunya per a cobrir la informació política, tot i que
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5. CONCLUSIONS:

IDEES CLAU SOBRE LA COBERTURA
I LA IMATGE DE CATALUNYA
1. L’any 2020 els diaris internacionals van fer un àmplia 3. En línies generals, hi ha un baix percentatge de peces
cobertura de Catalunya, van publicar 1.021 peces
periodístiques on apareixia citada. Tot i així, només en
un 31,54% d’elles, Catalunya va ser protagonista. El
diari amb més informacions que esmenten Catalunya
va ser The Guardian, 247 peces (el 24,15% del total)
i el que en presenta menys The Washington Post, 18
peces (un 1,76% del total). El diari amb més peces
protagonitzades per Catalunya va ser Süddeustsche
Zeitung, amb un 58,92%, i el que menys, The New York
Times només amb un 19,58%. El país que més peces
va dedicar a Catalunya va ser el Regne Unit, tant si
es tenen en compte les unitats que es refereixen a
Catalunya com aquelles on aquesta és protagonista. El
país que va donar menys protagonisme a Catalunya va
ser Estats Units.

2. Els mesos amb més volum de peces periodístiques
en les quals apareix Catalunya van ser juliol i agost.
En aquests mesos es van produir alguns dels fets
que van generar una major atenció de la premsa
internacional sobre Catalunya. En el mes de juliol
diversos rebrots de la Covid-19 a Catalunya van fer que
es tanquessin les zones afectades i que es prenguessin
mesures restrictives. Això va provocar la reacció de
diversos països europeus que van aconsellar als seus
ciutadans no viatjar a Catalunya o que van imposarlos quarantenes a la tornada. En el mes d’agost es va
allargar aquesta temàtica i es va produir l’intent de
sortida del Barça per part de Leo Messi.
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signades pels corresponsals (26,05%). Per tant, un
nombre important de peces periodístiques referides
a Catalunya s’elaboren en contextos allunyats. Les
excepcions són Le Monde (on la corresponsal signa el
80% de les peces referides a Catalunya) i el Frankfurter
Allgemeine (amb un 52,77%).

4. El gènere més emprat pels diaris internacionals per
tractar els temes relatius a Catalunya és l’informatiu
(75,33%) i el de menor freqüència, l’opinatiu (6,17%).
L’escassa presència d’articles d’opinió en relació a
Catalunya mostra que es tracta d’un tema amb poca
rellevància per la premsa internacional durant el 2020.
Això es reflecteix en el fet que Catalunya només apareix
una vegada a la portada dels diaris internacionals, al
Corriere della Sera.
5. Les principals fonts de la notícia són les polítiques no
catalanes (30,75%) i les esportives (17,92%). El recurs a
fonts polítiques catalanes també és rellevant i apareixen
citades en el 16,94% de les peces analitzades, sobretot
quan la peça està protagonitzada per Catalunya. En la
mateixa línia, els principals actors són els professionals,
especialment de l’àmbit de l’esport (29,77%). Els actors
de l’àmbit català sumen una presència del 30,06% i
es actors de l’òrbita espanyola el 17,04%. Aquesta
proporció es manté en aquelles peces on Catalunya és
protagonista.
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6. La principal temàtica de la premsa internacional 10. Els corresponsals dels diaris analitzats durant el
l’any 2020 va ser la Covid-19 (50,54%), seguida dels
esports i els temes culturals. El temes relacionats amb
el procés d’independència ocupen el quart lloc, un
7,19% del total. Això es reflecteix en les seccions on
s’ubiquen aquestes peces: el 39,7% de les peces sobre
Catalunya s’ubiquen en la secció d’Internacional, i un
18,31% en les pàgines esportives.

7.

S’han identificat 151 peces que contenien
expressions metafòriques referides a Catalunya, entre
les 1.021 unitats codificades en aquest treball. El diari
en què la presència de metàfores relatives a Catalunya
sobre el global de les notícies on apareixia mencionada
és més alta és The Washington Post (44,4%). Per contra,
La Repubblica registra el percentatge més baix, amb un
8,4%. El gènere de les peces on més s’ha identificat la
presència de metàfores en tots els diaris és l’informatiu.
Només a The Guardian, Frankfurter Allgemeine i The
New York Times s’observa que el nombre de peces amb
presència de metàfores identificades on Catalunya
és protagonista és superior o igual a les peces on
Catalunya és només part de la notícia. Le Monde, The
Guardian, Frankfurter Allgemeine, The New York Times i
Corriere della Sera presenten un nombre de peces amb
metàfora signades pel corresponsal superior o igual a
les peces en què és un altre membre de la redacció qui
signa la informació.

2020 han publicat 60 piulades a Twitter relaciones
amb el territori. Els temes amb més presència a les
xarxes han estat la Covid-19 i la política, especialment
aquella vinculada amb la formació de Govern a Madrid.
Més enllà de les negociacions del Govern estatal o la
situació crítica provocada per la pandèmia al territori,
Catalunya no centra l’agenda dels corresponsals
respecte a l’actualitat política espanyola.

11. La posició més crítica dels corresponsals respecte
a Catalunya a les xarxes −i que també es detecta a
l’entrevista amb Pamela Rolfe− és l’ús polític de la
pandèmia per part del Govern català, a més de la manca
de coordinació en la gestió sanitària interterritorial.
Respecte al conflicte polític català, hi ha un cert
consens en què es produeix una judicialització política
que no ajuda a la resolució del conflicte.

8. En el recompte d’expressions metafòriques, la
mostra analitzada (151 peces) es veu incrementada
fins a 352 entrades que contenen metàfores. El target
domain més utilitzat per emmarcar la informació
relativa a Catalunya és el que fa referència a les
relacions entre Catalunya i Espanya i el marc metafòric
més utilitzat el de Conflicte/Guerra/Crim.
9.

Els principals marcs interpretatius són tres:
és el
marc metafòric amb una presència més homogènia a
la premsa internacional. Tanmateix, els diaris analitzats
promouen diferents narratives sobre les parts en
conflicte i les possibles vies de resolució del mateix. la
catalunya i espanya són dos bàndols en conflicte

situació política catalana com una realitat en moviment

es tracta d’un marc que es fonamenta força sobre les
declaracions de les fonts polítiques (catalanes i d’àmbit
estatal), però que també és adquirit per alguns dels
corresponsals dels diaris analitzats. Per últim, tot i
que amb una presència menor, trobem el marc que
presenta el conflicte com una relació amenaçada per la
ruptura , que situa Catalunya i Espanya com dues forces
en tensió permanent. Aquesta tensió és percebuda
com la causant d’una hipotètica ruptura de la unitat o
de convivència, fet que porta a pensar en les relacions
Catalunya/Espanya en termes bé d’objectificació o bé
de personificació.
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6. COMPARACIÓ
DELS RESULTATS
2019-2020
En aquest capítol es du a terme la comparació dels
resultats obtinguts en l’anàlisi els anys 2019 i 2020.
L’informe de la imatge de Catalunya a la premsa
internacional va ser realitzat pel grup de recerca
POLCOM de la Universitat Pompeu Fabra, per aquesta
raó, totes les xifres de l’any 2019 estan extretes de
Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).

6.1. Rellevància periodística

mostra el Gràfic 1, excepte Süddeutsche Zeitung i
The Washington Post, tots els diaris van esmentar
Catalunya en un nombre major de peces. El diari que
més rellevància va donar a Catalunya durant tots
dos anys analitzats va ser el britànic The Guardian
(amb 90 peces l’any 2019 i 247, l’any 2020) i el diari
que menys peces va dedicar en totes dues ocasions
a Catalunya va ser The Washington Post (amb 26
peces l’any 19 i 18 unitats l’any 20). La resta de diaris
incrementen el número de peces, els que ho fan
en major mesura, després de The Guardian, són Le
Figaro (que incrementa de 44 a 128 peces) i Corriere
della Sera (que puja de 57 a 124 unitats).

Els diaris internacionals van mencionar Catalunya
en més peces periòdiques l’any 2020 (1.021
unitats) que durant el 2019 (584 unitats). Tal com
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| 128

Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2019 estan extretes de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).
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Gràfic 1.
Número de peces amb menció a Catalunya en els diaris internacionals

2019

2020
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Com es mostra al Gràfic 2, pel que fa als països, els
diaris del Regne Unit van ser els que van tenir més
volum d’unitats on es citava Catalunya tots dos anys
i on es va produir un major augment de l’atenció
dedicada a Catalunya, ja que els dos diaris britànics
van augmentar significativament el nombre de peces
amb esment a Catalunya. Els diaris italians també va
incrementar la seva atenció sobre Catalunya i, per
aquest motiu, Itàlia és el segon país amb més interès
en els temes relacionats amb Catalunya. Pel que fa a
França, tot i que el percentatge d’atenció disminueix
lleugerament, es manté pràcticament en els mateixos
nivells tots dos anys. Finalment, els països amb menys
peces són Alemanya, que disminueix en un 6% el
percentatge de publicacions, i a més distància Estats
Units, que tot i que és el país amb menys peces amb
mencions a Catalunya, presenta només una lleugera
disminució respecte l’any 2019.

els disturbis que van tenir lloc a Barcelona arrel de la
sentència d’aquest judici (octubre) i amb les victòries
electorals de Pedro Sánchez a l’abril i al novembre.

Gràfic 3.
Percentatge de publicacions on Catalunya és protagonista
49,40%

31,54%

2019

2020

50,60%

Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2019 estan
extretes de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).

Gràfic 2.
Percentatge de publicacions on apareix Catalunya
als diferents països
| 22,95%
| 30,95%

68,46%
Sí

No

| 12,84%
| 11,26%
ESTATS UNITS

| 22,43%
| 20,17%

FRANÇA

ALEMNAYA

| 21,33%
| 14,98%

| 20,55%
| 22,62%

ITÀLIA

REGNE UNIT

Pel que fa al 2020 els mesos amb més publicacions amb
mencions a Catalunya van ser el mesos d’estiu, juliol i
agost, el mes de març i el de gener. En gran mesura, l’elevat
volum de peces on apareix Catalunya està relacionat amb
la Covid-19. Així, com ja s’ha indicat en aquest informe,
en el mes de març es va declarar la pandèmia mundial
per Coronavirus i la premsa compila les friccions entre
els governs de Catalunya i d’Espanya arrel de l’inici de
Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2019 estan
2019
2020 l’estat d’alarma, mentre que al juliol i a l’agost un nombre
extretes de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).
rellevant de peces analitzades centren la seva atenció
en la incidència de la Covid-19 en el turisme. D’altra
banda, durant el mes de juliol Leo Messi va sol·licitar la
activació de la clàusula de rescissió del seu contracte per
Quant a l’evolució del protagonisme de Catalunya en les abandonar Barça. La cobertura del mes de gener està
peces analitzades, al Gràfic 3 s’observa que l’important relacionada amb la investidura de Pedro Sánchez com
augment del nombre de peces amb referència a a president amb el recolzament, entre d’altres partits,
Catalunya l’any 2020 no es va reflectir en un augment d’Esquerra Republicana de Catalunya.
del protagonisme de Catalunya en les unitats
analitzades. Així, mentre que el 2019 el percentatge
de peces protagonitzades per Catalunya arriba al 50%,
Gràfic 4.
l’any 2020 disminueix significativament fins al 31,54%. Evolució temporal de les publicacions que mencionen Catalunya
Aquest descens tan acusat pot ser provocat pel gran
nombre de peces dedicades al tema de la Covid-19, que
ha originat que moltes de les notícies que mencionen
Catalunya només ho fan com a referència geogràfica, i
no en parlin extensament.
Les peces on s’al·ludeix Catalunya es van distribuir
temporalment al llarg de dels anys 2019 i 2020, de
manera molt diversa tal com mostra el Gràfic 4 a
causa de la diversa distribució temporal dels principals
esdeveniments noticiables relatius a Catalunya. Així, al
2019 el major percentatge de peces periodístiques es
van produir a l’octubre, al febrer, a l’abril i al novembre
coincidint amb l’inici al març del judici contra els líders
independentistes pels fets de la tardor de 2017, amb
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| 23,9%
| 30,84%
ALTRES

Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2019 estan
extretes de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).

| 5,9%
| 8,32%
CULTURA

| 6,9%
| 6,85%
ACADÈMICS I EXPERTS

| 8,4%
| 2,35%
SISTEMA JUDICIAL

| 12,6%
| 3,92%
MEDIÀTIQUES

| 12,9%
| 16,94%
POLÍTIQUES CATALANES

Sobre els resultats, com es pot veure al Gràfic 5, destaca
la baixada en el nombre de peces d’opinió l’any 2020,
del 17% al 6,17%, davant del important increment de
peces informatives, que passen d’un 50% a un 75,33%,
i que és manté durant els dos anys com el gènere més
emprat pels diaris internacionals per tractar aquest
tema. Destaca també la baixada en el nombre de peces
interpretatives, d’un 29% a un 18,51%.

Gràfic 6.
ercentatge de presencia de les fonts en les peces amb menció
a Catalunya

POLÍTIQUES

En relació al gènere de les peces periodístiques, a
l’informe del 2020 es van agrupar els tipus de gènere
en tres categories que abastaven totes les possibilitats,
mentre que al 2019 es van dividir molt més les
categories. Per poder dur a terme la comparació s’han
agrupar els resultats del 2019 de la següent manera:
en el gènere informatiu s’inclouen les notícies; en
l’opinatiu els articles d’opinió, els editorials i les cartes
al director; i en l’interpretatiu, els reportatges, les
cròniques, l’enquesta i les entrevistes. D’altra banda,
en l’anàlisi del 2019 es va considerar la categoria Altres
que no es va tenir en compte en l’estudi del 2020.

La utilització de les fonts expertes manté pràcticament
el mateix percentatge tot i la repercusió que va tenir al
2020 tota la temàtica referida a la Covid-19. Destaca
també que l’any 2020 les fonts esportives van ser les
més emprades (amb un 41,1%).

| 29,4%
| 30,75%

6.2. Gèneres periodístics

2019

2020

Gràfic 5.
Percentatge del gènere de les peces amb menció a Catalunya
4%

29%

2019

17%
Informatiu

18,51%

6,17%

2020

50%
Opinatiu

75,33%
Interpretatiu

Altres

Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2019 estan
extretes de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).

6.3. Fonts periodístiques
En relació a les fonts periodístiques, el Gràfic 6 mostra
que en tots dos anys, les fonts de l’àmbit polític van tenir
una rellevància destacada. La principal diferència és
que l’any 2020 els diaris van donar més pes a les fonts
polítiques catalanes que l’any 2019, ja que en aquesta
categoria s’incrementa del 13% al 17%. Una segona
diferència rellevant en l’ús de les fonts és que l’any 2019
van tenir molta més importància les fonts mediàtiques
i les pertanyents al sistema judicial. Aquest fet pot
estar relacionat, com s’ha indicat prèviament amb les
notícies que es van produir al voltant del judici als líders
independentistes i amb la reacció a la sentència judicial.
6. COMPARACIÓ DELS RESULTATS 2019-2020
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6.4. Actors
judicials com a conseqüència, com ja s’ha comentat, de
la finalització del judici als líders independentistes. En
segon lloc, destaca el augment de la presència d’actors
de l’òrbita de Catalunya (Catalunya, Govern, Quim
Torra) en comparació amb el descens en la presència
dels actors de l’òrbita d’Espanya (Espanya, Govern
espanyol i Pedro Sánchez).
| 52,37%
ALTRES (categories no comunes...)

Pel que fa als actors principals, les dades del Gràfic 7
mostren dues diferències substancials entre les dues
anàlisis. En primer lloc, la important caiguda en el
percentatge de mencions als independentistes que
passen de ser els actors més rellevants en l’estudi del
2019 (19,20%) a tenir pràcticament una presència
testimonial en l’any 2020 (1,76%) i la caiguda d’actors

| 13,82%

| 2,7%
| 4,41%
QUIM TORRA

| 4,2%
| 1,37%
CARLES PUIGDEMONT

| 4,5%
| 10,87%
GOVERN CATALÀ

| 4,5%
| 4,11%
ESPANYA

| 6,7%
| 4,99%
PEDRO SÁNCHEZ

| 7,2%
| 3,2%
GOVERN ESPANYOL

| 8,4%
| 11,65%
CATALUNYA

| 8,7%
| 0,49%
SISTEMA JUDICIAL

| 19,2%
| 1,76%
INDEPENDENTISTES

Gràfic 7.
Percentatge de presència d’actors en les peces amb menció a Catalunya

2019

Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2019 estan extretes de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).

2020

6.5. Temàtica
o parlamentaries (1,76%), les accions del Govern
espanyol (1,76%), els successos (1,66%), la gastronomia
i la viticultura (1,56%), la memòria històrica (1,27%), les
accions del Govern català (0,78%), la política lingüística
(0,29%), Barcelona (0,29%) i altres temàtiques (3,82%).
Tot i així, s’ha exclòs en aquest cas el principal tema de
l’any 2019, les eleccions (31,20% e les peces) i el dels
l’any 2020, la Covid-19 (amb el 50,54% de les peces).

Font: Elaboració pròpia. Les dades de 2019 estan extretes de Perales-Garcia i Pont-Sorribes (2020).
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ALTRES

COVID-19

ELECCIONS

| 17%
| 15,54%

| 15,57%
ESPORTS

| 2,2%

| 1%
| 0,49%
TURISME

| 5%
| 7,63%
CULTURA

| 1,6%
| 1,76%
MEDI AMBIENT/CLIMA

| 1,3%
| 1,27%
ECONOMIA

| 7,15%
PROCÉS

| 40%

| 31,2%

Gràfic 8.
Principals temàtiques de les peces amb menció a Catalunya

| 50,54%

Com s’ha assenyalat en apartats anteriors s’han
agrupat sota l’apartat d’Altres totes les categories
que no coincidien entre el 2019 i el 2020. Així en la
categoria Altres de l’any 2019 s’inclouen el temes
relatius als Transports (3,2%) i altres temàtiques
(14,5%), mentre que en aquesta categoria l’any 2020
s’inclouen el temes relatius a les relacions entre
Catalunya i Espanya (2,35%), les accions legislatives

2019

2020

6. COMPARACIÓ DELS RESULTATS 2019-2020

COBERTURA PERIODÍSTICA I IMATGE DE CATALUNYA
A LA PREMSA INTERNACIONAL. A NY 2020

7. REFERÈNCIES
BIBLIOGRÀFIQUES
Bogetić, K. (2019). “Discursive metaphorical frames in
newspaper texts on language change”. Metaphor and
the Social World, 9:1, pp. 1-31.
Canel, M. J. (2006). Comunicación Política. Una guía para
su estudio y práctica. Madrid: Tecnos.
Cammaerts, B. (2012). “The strategic use of metaphors
by political and media elites: The 2007-11 Belgian
constitutional crisis”. International Journal of Media &
Cultural Politics, 8 (2+3), pp. 229-249.
Castelló, E.; Capdevila A. (2015). “Of War and Water.
Metaphors and Citizenship Agency in the Newspapers
Reporting the 9/11 Catalan Protest in 2012”.
International Journal of Communication, 9, pp. 612-629.
Charteris-Black, J. (2011). Politicians and Rhetoric: The
Persuasive Power of Metaphor. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
Charteris-Black, J. (2004). Corpus Approaches to Critical
Metaphor Analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Cobb, R. W.; Elder, C. D. (1971). “The politics of agendabuilding: An alternative perspective for modern
democratic theory”. The Journal of Politics, 33(4), pp.
892-915.
De Vreese, C. H. (2005). “The Spiral of Cynicism
reconsidered”. European Journal of Communication 5(3),
pp. 283-301.

7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Feezell, J. T. (2018). “Agenda setting through social
media: The importance of incidental news exposure
and social filtering in the digital era”. Political Research
Quarterly, 71(2), pp. 482-494.
Gamson, W.; Modigliani, A. (1989). “Media Discourse
an Public Opinion on Nuclear Power: A constructionist
approach”. American Journal of Sociology. 95 (1), pp. 1-37.
González Gómez, C. (2019). “Los marcos conceptuales
del conflicto catalán: las metáforas del procés”. Cultura,
lenguaje y representación, XII, pp. 37-53.
Greimas, A. J. (1987). Semántica estructural. Madrid:
Gredos.
Iyengar, S. (2005). “Speaking of values: The framing of
American polítics”. The Forum, 3(1), pp. 8-16.
Jungherr, A. (2014). “The logic of political coverage on
Twitter: Temporal dynamics and content”. Journal of
communication, 64(2), pp. 239-259.
Lakoff, G. (2007). No pienses en un elefante. Lenguaje y
debate político. Madrid: Editorial Complutense.
Lakoff, G.; Johnson, M. (1980). Metaphors we live by.
Chicago, IL: University of Chicago Press.
McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda. El impacto
de los medios en la opinión pública y en el conocimiento.
Barcelona: Paidós.

108

COBERTURA PERIODÍSTICA I IMATGE DE CATALUNYA
A LA PREMSA INTERNACIONAL. A NY 2020

Moragas-Fernández, CM.; Capdevila, A. (2017).
“La mediatización del proceso independentista
de Cataluña: el rol de la metáfora en tratamiento
informativo de El Mundo, El País y La Vanguardia”.
Dígitos. Revista de Comunicación Digital Vol. 2, núm. 3,
pp. 11-35.

Pragglejaz Group (2007). “MIP: A Method for
Identifying Metaphorically Used Words in Discourse”.
Metaphor & Symbol, 22(1), pp. 1-39.
Roberts, M.; Wanta, W.; Dzwo, T. H. (2002). “Agenda
setting and issue salience online”. Communication
research, 29(4), pp. 452-465.

Moragas-Fernández, CM.; Montagut, M.; Capdevila,
A. (2018). “The process en route: the metaphor of the
journey as the dominant narrative for the political
discourse in Catalonia”. Critical Discourse Studies Vol.
15, núm. 5, pp. 517–539.

Schön, D. (1993). “Generative metaphor: A perspective
on problem-setting in social policy”. Andrew Ortony
(Ed.), Metaphor and thought (pp. 137–163). Cambridge,
UK: Cambridge University Press, pp. 137-163.

Mumby, D.; Clair, R. (2000). “El discurso en las
organizaciones”. Teum van Dijk (comp.) El discurso
como interacción social. Barcelona: Gedisa, pp. 262-296.

Stefanowitsch, A.; Gries S. (Eds.) (2006). Corpus-Based
Ap-proaches to Metaphor and Metonymy. Berlin, New
York: Mouton de Gruyter.

Musolff, A. (2004). Metaphor and Political Discourse
Analogical Reasoning in Debates about Europe. New
York: Palgrave Macmillan.

Van Dijk, T. (1997). “What is Political Discourse
Analysis?” Belgian Journal of Linguistics, Vol. 11, pp. 1152.

Perales-Garcia, C.; Pont-Sorribes, C. (2020). Estudi
de la presència i la representació de Catalunya a la
premsa internacional (2019). https://diplocat.cat/
m e dia /uploa d /ar xius/p ublic a cions/Inform e s/
InformeCatmonFinal-web.pdf

Walgrave, S.; Van Aelst, P. (2006). “The contingency
of the mass media's political agenda setting power:
Toward a preliminary theory”. Journal of communication,
56(1), pp. 88-109.

Pérez-Curiel, C.; Jiménez-Marín, G.; García Medina, I.
(2020). “Influence of the agenda and framing study in
the electoral framework of the Procés of Catalonia”.
Revista Latina de Comunicación Social, 75, pp. 27-51.

109

7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

COBERTURA PERIODÍSTICA I IMATGE DE CATALUNYA
A LA PREMSA INTERNACIONAL. A NY 2020

8. ANNEXOS
8.1. Manual de codificació
COLUMNA NOM DE LA PEÇA

COLUMNA PAÍS

Nom de la peça
Codi que apareix en el nom
de l'arxiu de cada peça
periodística. Està compost
pel codi del diari, la data i el
número de pàgina. És el nom
que porta l’arxiu pdf (només cal
copiar-lo)

Codi

País

Codi

Estats Units

Exemple:

NYT_010120_32

EE.UU.

França

FR

Regne Unit

UK

Alemanya

DE

Itàlia

IT

COLUMNA DIARI
Diari

Codi

The New York Times

NYT

The Washington Post

TWP

Le Monde

LM

Le Figaro

LF

The Guardian

TG

The Daily Telegraph

FA

Süddeutsche Zeitung

SZ

La Repubblica

8. ANNEXOS

Gèneres

TDT

Frankfurter Allgemeine

Corriere della Sera

COLUMNA GÈNERE
Codi 1: Gèneres informatius (Notícia i reportatge).
Codi 2: Gèneres d’opinió (Editorial, article d’opinió, columna d’opinió
i cartes al director).
Codi 3: Gèneres interpretatius (Crònica, crítica i entrevista).

Codi

Els textos que transmeten fets concrets.
La informació no permet opinions personals, ni judicis de valor.

CDS
LR

Definició

Notícia

Article breu i objectiu que
informa.

Reportatge

Són notícies ampliades
que ofereixen informació
detallada d'un fet, analitzen les seves circumstàncies antecedents i
conseqüències
recullen
opinions dels protagonistes i testimonis.

Informatius

1
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Gèneres

Definició

Codi

La seva finalitat és expressar el punt de
vista de qui els escriu, que interpreta i
comenta la realitat.

Editorial

D’opinió
Article
d'opinió

SECCIÓ

Codi

Expressa el punt de vista
del diari sobre un tema
d'actualitat, apareix en un
lloc destacat, fix i quasi
sempre sense firmar.

Portada

POR

Pàgines d'opinió

POP

Local

LOC

Consisteix en una reflexió
crítica sobre temes d'actualitat que l'articulista
valora amb subjectivitat.
Està signat i no ha de
coincidir necessàriament
amb l'opinió del diari.

Nacional

NAC

Internacional

INT

Successos

SUC

Economia

ECO

Cultura

CUL

Espectacles

EST

Esports

ESP

Contraportada

CON

No identificada

NID

Columna
d'opinió

És un tipus especial d’article d'opinió. Es caracteritza per la seva brevetat i
pel seu caràcter periòdic.

Cartes al
director

Són textos mitjançant els
quals els lectors opinen
sobre una qüestió específica. És breu i pot tractar temes diversos: fets
d’actualitat,
denúncies,
experiències personals,
homenatges, etc.

2

COLUMNA CATALUNYA ÉS PROTAGONISTA?
Codi 1: Sí
Codi 0: No

Són aquells en els quals a més a més
d'informar d'un succés, el periodista
expressa la seva opinió. Es tracta de relacionar l'esdeveniment amb el context
temporal i espacial en què es produeix.

Crònica

Interpretatius

COLUMNA SECCIÓ

És la interpretació subjectiva d'uns fets ocorreguts
en un dia (encara que normalment se’n presenten
antecedents i conseqüències) que el periodista valora i interpreta. El fet és
narrat des del lloc en què
es va produir i d'una manera cronològica.

Crítica

L'autor informa i valora
algun tipus d'activitat
artística o cultural (pintura, cinema, fotografia,
etc.). Sovint es publica
l'endemà de les estrenes,
presentacions o celebracions.

Entrevista

Es tracta d'una conversa
del reporter amb un personatge destacat.

Catalunya és protagonista?

Codi

Catalunya (els catalans, un/s/a/es polític/s/a/es,
una zona de Catalunya, una ciutat catalana, etc.)
és el subjecte principal de la peça.
1
Gran part de la peça periodística tracti sobre
Catalunya, els catalans, un/s/a/es polític/s/a/es,
una zona de Catalunya, una ciutat catalana, etc.
3

Catalunya (els catalans, un/s/a/es polític/s/a/
es, una zona de Catalunya, una ciutat catalana,
etc.) no és el subjecte principal de la peça, sinó
que apareix en un context més ampli on una altra
entitat o tema és protagonista.

0

L'aparició de Catalunya (els catalans, un/s/a/es
polític/s/a/es, una zona de Catalunya, una ciutat
catalana, etc.) és marginal, només hi apareix
citada.

COLUMNA RESUM
Resum
Es tracta d'explicar en poques paraules el contingut de la peça.
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COLUMNA FONTS8
Codi 1: Mediàtiques
Codi 5: Sistema judicial
Codi 9: Econòmiques

Codi 2: Acadèmiques i expertes
Codi 6: Esportives

Codi 3: Polítiques
Codi 7: Culturals

Codi 4: Polítiques catalanes
Codi 8: Altres			

Fonts

Qualsevol persona o organització citada per a informar sobre Catalunya però que pot tenir o no,
un paper actiu en la informació publicada. No és necessari que apareguin declaracions entre
cometes de la font en qüestió. El periodista ha pogut parlar directament amb la font i ha pogut
recollir la seva opinió, d’una compareixença pública, d’un comunicat, etc. En tots els casos, cal
comptabilitzar la font. En el cas dels articles on Catalunya apareix com a tema secundari només
es recullen els actors i fonts directament vinculats a la informació sobre Catalunya. Es recull
només la font prioritària (aquella que més apareix)

Mediàtiques

Mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, xarxes socials), agències de notícies, periodistes, etc.

1

Acadèmics i experts

Professorat universitari, personal científic, universitats, instituts i/o organismes de recerca, professionals, etc.

2

Polítiques

Polítics, polítiques de partits, parlaments i els seus membres, governs i els seus membres, activistes,
associacions polítiques, sindicats de diversos països i de Europa, organismes internacionals (ONU, OMS
o altres), etc.

3

Polítiques catalanes

Polítics, polítiques de partits catalans, Parlament de Catalunya i els seus membres, Govern de Catalunya i
els seus membres; activistes, associacions polítiques (Òmnium, ANC o altres), sindicats, bombers, Mossos
d’esquadra, alcaldes, etc.

4

Sistema judicial

Tribunal Suprem, advocats/des, justícia, fiscalia, etc.

5

Esportives

Esportistes, clubs, organismes internacions de caràcter esportiu (p. ex. Comitè Olímpic Internacional), etc.

6

Culturals

Actors, actrius, escriptors, escriptores, músics, cantants, directors de cinema i de teatre, institucions
culturals (Institut Ramon Llull, Instituto Cervantes, Teatre del Liceu o altres), etc.

7

Altres

Persones o institucions que no apareguinen la peça periodística i que no pertanyin a cap grup anterior:
testimonis “del carrer”, ONGs, voluntaris, ciutadania, etcètera.

8

Econòmiques

Economistes, empresaris/es, empreses, treballadors/es d’empreses, botiguers/es, autònoms, persones
relacionades amb els negocis, Banc Mundial, FMI, OCDE, Banc d’Espanya, organismes econòmics catalans,
espanyols, europeus o mundials, bancs i caixes d’Estalvis, associacions d’empresaris, etcètera.

9

Codi

8
Els actors, la definició i els criteris estan extrets de l'informe de l'any anterior a efecte de poder establir comparacions (Pàg. 21 i
22). A partir de les proposades per aquest informa, s’han afegit algunes (6-8).
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COLUMNA ACTORS9
Codi 1: Catalunya
Codi 5: Govern espanyol
Codi 9: Sistema judicial
Codi 13: Parlament de Catalunya
Codi 17: Professionals

Codi 2: Independentistes
Codi 6: Pedro Sánchez
Codi 10: Unió Europea
Codi 14: Altres

Codi 3: Govern català
Codi 7: Quim Torra
Codi 11: Constitucionalistes
Codi 15: Testimonis

Codi 4: Espanya		
Codi 8: Carles Puigdemont
Codi 12: Polítics/ partits
Codi 16: Econòmics		

Actors

Qualsevol persona o organització amb un paper actiu en allò que s’explica sobre Catalunya.
En el cas dels articles on Catalunya apareix com a tema secundari només es recullen els
actors directament vinculats a la informació sobre Catalunya

Catalunya

Catalunya, catalans, poble de Catalunya, etcètera.

1

Independentistes

Independentistes, catalans independentistes, manifestants (que acudeixen a una manifestació independentista), etcètera.

2

Govern català

Govern català, Generalitat, govern regional, govern autonòmic, etc.

3

Espanya

Espanya, estat espanyol, espanyols, Madrid, etcètera.

4

Govern espanyol

Govern espanyol, La Moncloa, Madrid, etcètera.

5

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, primer ministre espanyol, president espanyol, etc.

6

Quim Torra

Torra, primer ministre català, president regional, etcètera.

7

Carles Puigdemont

Carles Puigdemont, exprimer ministre català, expresident regional, etcètera.

8

Sistema judicial

Tribunal Constitucional, TC, justícia, fiscalia, cort, etcètera.

9

Unió Europea

Unió Europea, UE, Brussel·les, Europa, etcètera.

10

Constitucionalistes o
no independentistes

Constitucionalistes, catalans constitucionalistes, manifestants (que acudeixen a una manifestació constitucionalista), no independentistes, etcètera.

11

Polítics i Partits
polítics catalans

Montilla, Borràs, Carrizosa, Junts, ERC, Cs, PSOE, PSC, PP, etcètera

12

Parlament de Catalunya

Parlament de Catalunya, parlamentaris catalans, etcètera

13

Altres

Persones o institucions que no aparegui en la peça periodística i que no pertanyi a cap grup d’actors;
ONGs, voluntaris, ciutadania, etcètera.

14

Testimonis

Persones que apareixen en la peça periodística en la seva condició de testimoni d’algun esdeveniment,
sigui quina sigui la seva professió o condició política.

15

Econòmics

Economistes, empresaris/es, empreses, treballadors/es d’empreses, botiguers/es, autònoms, persones
relacionades amb els negocis, Banc Mundial, FMI, OCDE, Banc d’Espanya, organismes econòmics catalans,
espanyols, europeus o mundials, bancs i caixes d’Estalvis, associacions d’empresaris, etcètera.

16

Professionals

Persones que apareixen en la peça periodística en la seva condició professional o laboral: esportistes,
escriptors, cineastes, metges, infermeres, agricultors, vinicultors, botiguers, etcètera,

17

Codi

9
Els actors, la definició i els criteris estan extrets de l'informe de l'any anterior a efecte de poder establir comparacions (Pàg. 21). A
partir de les proposades per aquest informa, s’han afegit algunes (15-17).

113

8. ANNEXOS

COBERTURA PERIODÍSTICA I IMATGE DE CATALUNYA
A LA PREMSA INTERNACIONAL. A NY 2020

COLUMNA TEMES
Codi 1: Covid-19
Codi 2: Relacions Cat-Esp
Codi 3: Procés independentista
Codi 5: Accions del Govern espanyol Codi 6: Accions legislatives o parlamentàries
Codi 8: Política lingüística
Codi 9: Economia
Codi 10: Esports
Codi 12: Turisme
Codi 13: Gastronomia/viticultura Codi 14: Barcelona
Codi 16: Història i memòria històrica
Codi 17: Altres

Codi 4: Accions del Govern català
Codi 7: Cultura i tradicions
Codi 11: Successos
Codi 15: Medi ambient

Temes

Es fa referència al tema principal de l'article. En el cas que es tractin diversos temes, es
recollirà el més rellevant.

Codi

Covid 19

Quan es parli de tot allò relacionat amb el virus i la pandèmia des de qualsevol òptica temàtica: social,
econòmica, política, sanitària, científica, cultural, etc. En les peces sobre Covid que es tracti la posició
del Govern català envers les mesures preses pel Govern espanyol, en l’espai de comentari es recollirà que
tracta les relacions Catalunya-Espanya.

1

Relacions Catalunya-Espanya

Quan es parli de possibilitats d’encaix entre Espanya i Catalunya, de noves definicions del model territorial
espanyol, de l’estat de les autonomies. També possibles aspectes d’acord o de conflicte entre Espanya i
Catalunya de tipus econòmic, social, competencial, etc.

2

Procés independentista

Quan es parli de tot allò derivat dels fets del 2017 (judicis, reaccions als judicis, "exiliats"o altres).

3

Accions del Govern
català

Activitat pròpia del Govern de Catalunya i de la Generalitat: inauguracions, reunions amb col·lectius, visites, etc. i relacions entre els membres del govern (acords desacords o altres). Sempre que no estiguin
relacionats amb la pandèmia.

4

Accions del Govern
espanyol

Activitat pròpia del Govern espanyol i de la Moncloa: inauguracions, reunions amb col·lectius, visites, etc. i
relacions entre els membres del govern (acords, desacords o altres). Inclou la forma de govern i aspectes
relacionats amb el cap d’Estat (Rei). Sempre que no estiguin relacionats amb la pandèmia.

5

Accions legislatives o
parlamentàries

Activitat pròpia del parlament (de Catalunya, d’Espanya o Europe): lleis i la seva tramitació, reunions amb
col·lectius, visites, etc. i relacions entre els membres del parlament (acords, desacords o altres). Sempre
que no estiguin relacionats amb la pandèmia.

6

Cultura i tradicions
(festes populars)

Quan es parli de manifestacions culturals: cinema, teatre, música, literatura... o d’actors relacionats amb
qualsevol de les manifestacions culturals. També festes populars (per exemple, La Patum, Sant Joan, les
falles de Taüll, etc.) i tradicions (per exemple, Diada de Sant Jordi), oci i fires. Sempre que no estiguin
relacionats amb la pandèmia.

7

Política lingüística

Quan es parli de la llengua catalana; la seva salut, els seus problemes, el català a l’escola, el futur del
català, usos del català, etcètera.

8

Economia

Quan es parli d’aspectes relacionats amb l’economia: activitat de les empreses catalanes, importacions/
exportacions, comerç, sectors econòmics, conflictes laborals i sindicals. Sempre que no estiguin relacionats amb la pandèmia.

9

Esports

Quan es parli d’esportistes, de competicions esportives, de l’activitat dels clubs, d’esports en general.

10

Successos

Quan es parli de criminalitat o crims, delinqüència, robatoris, violència e gènere o altres violències, judicis (sempre que no estiguin relacionats amb el procés), casos curiosos, afers de societat i famosos/es.
Sempre que no estiguin relacionats amb la pandèmia.

11

Turisme

Quan es parli de destinacions turístiques, platges, muntanya, rutes turístiques, activitats que poden dur
a terme els turistes. Model turístic, gentrificació. També s’inclouen en aquesta categoria els aspectes
econòmics i socials derivats del turisme.

12

Gastronomia/viticultura

Quan es parla de restaurants, xefs, productes alimentaris, zones vitivinícoles, vins, caves. També s’inclouen en aquesta categoria els aspectes econòmics i socials derivats d’aquesta activitat.

13

Barcelona

Quan la peça periodística se centra en la ciutat de Barcelona, en el seu Ajuntament o en la seva alcaldessa
i en qualsevol dels seus aspectes: turístics, com a capital de Catalunya, activitats econòmiques, arquitectura, activitats culturals. Queden fora els aspectes relacionats amb la pandèmia, els relacionats amb el
procés, amb l’acció de Govern de la Generalitat.

14

Medi ambient

Quan a la peça periodística es parla de canvi climàtic, catàstrofes naturals, sequera, espais naturals,
paisatge, energies renovables. També s’inclouen en aquesta categoria els aspectes econòmics i socials
relacionats amb el medi ambient.

15

Història i memòria
històrica

Quan la peça periodística fa referència a episodis històrics i/o a les seves conseqüències, personatges
que van viure aquests successos, memorials i recuperació de la memòria històrica, etc.

16

Altes

Quan la peça periodística se centri en temes que no poden ser categoritzats en cap de les categories
anteriors.

17
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COLUMNA HI HA METÀFORA?
(Només es recullen aquelles que fan referència a Catalunya sigui
aquesta protagonista de la peça o no)
Codi 1: Sí
Codi 0: No

COLUMNA COMENTARIS
Comentaris
Espai on les analistes poden expressar qüestions que no es
recullen en els apartats anteriors, dubtes que els hi sorgeixen,
etcètera.
També s’anoten les peces sobre Covid que es tracti la posició del
Govern català envers les mesures preses pel Govern espanyol,
en l’espai de comentari es recollirà que tracta les relacions
Catalunya-Espanya.
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8.2. Exemple de graella d'anàlisi
Núm.
de

Nom de la peça

Diari

País

Data

peça

Número de
pàgina

Titular

Génere

Secció

Catalunya és
protagonista?

Breu resum de la peça

Qui signa
l'article?

És el
corresponsal
del mitjà?

Font
principal

Altres fonts

Actor

Altres

principal

actors

Tema

Hi ha
metàfores?

Comentari

Pedro Sánchez serà investit

1

LR_030120_NE

LR

IT

Gen

NE

Via libera

president gràcies als vots

degli indi-

d'ERC. Li donen la confinça

pendentisti

1

INT

0

a canvi d'etablir una taula de

La notícia és sobre la
investidura de Sánchez
La Repubblica

No

3

6

12 | 8

6

0

però s'afegeix la referència

all'esecutivo

diàleg. També diu que la justícia

a Puigdemont en un punt i a

Sánchez

belga a denegat l'estradició de

part (sense titular)

Puigdemont.

El Consell electoral central ha

Torra destituito Lascerà
2

LR_040120_NE

LR

IT

Gen

NE

la presidenza

destituit Torra per desobeir la
1

INT

1

Junta electoral i no retirar la

della

pancarta a favor dels presos

Catalogna

poltiics

La Repubblica

No

5

7

9 | 12

3

0

No

3

17

1

3

1

No

3

17

1

3

0

No

3

17

1

3

0

No

3

17

1

3

0

Es una entrevista al líder
"Presto la

nacionalista Ian Blackford

Scozia sarà
3

LR_160120_NE

LR

IT

Gen

NE

indipendente

sobre un segon referèndum
3

INT

0

sobre la independència després

Noi vogliamo

del Brexit. En ella s'afirma que

l'Ue"

Escòcia no és Catalunya (no

Antonello
Guerrera

Quella catalana non è
l'estrada giusta.

farà un referèndum il·legal).

Es una entrevista a Nicola Strugeon arrel del Brexit. A pregunta

Sturgeon "Noi

del periodista diu que no seran

in Europa
4

LR_310120_NE

LR

IT

Gen

NE

torneremo

3

INT

0

la nova Catalunya perquè no

da indipen-

sortiran de la legalitat. Tot i

denti

aixó, expressa comprensió pels

Antonello
Guerrera

catalans.

Umberto

Entrevista a Umberto Bossi

Bossi

que afirma que admira
Catalunya (i Gales i Escòca)

"Salvini
5

LR_030220_N

LR

IT

Feb

NE

sbaglia Il
naziona-

3

ECO

0

LR_030220_

afirma que cal ampliar la

perdere la

Lega cap a l'esquerra com a

Lega"

succeit a Catalunya.

NE(2)

IT

Feb

NE

Salvini
così sbagli
tutto"
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Gad Lerner

Paolo

Bossi "Caro
LR

objectius que ells. També

lismo fa

Il vecchio
6

perquè tenen els mateixos

1

NID

0

Es fa referència a l'entre-

Rodari

vista a Umberto Bossi. Es

Annalisa

fa un destacat d'una de les

Cuzzocrea;

seves idees.

Luigi
Manconi
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Núm.
de

Nom de la peça

Diari

País

Data

peça

Número de
pàgina

Titular

Génere

Secció

Catalunya és
protagonista?

Breu resum de la peça

Qui signa
l'article?

És el
corresponsal
del mitjà?

Font
principal

Altres fonts

Actor

Altres

principal

actors

Tema

Hi ha
metàfores?

Comentari

És una entrevista Marianna
Quartuccio, una fotógrafa
que segueix l'afició del

Marianna
7

LR_060220_NE

LR

IT

Feb

NE

e i tifosi,
una mostra

3

ESP

0

Napols per tota Europa.

Pasquale

Diu que li agradaria anar a

Tina

No

8

17

10

0

No

8

17

10

0

Catalunya a cobrir un partit

sulla gioia

de la Champions des del
punt de vista del Nàpols.
Messi

La mala relació entre Messi

spacca il
8

LR_060220_
NE(2)

LR

IT

Feb

NE

Barcellona
Il sogno è

i el Barça fa que diversos
1

ESP

1

pendents per fixar el

prenderlo

futbolista.

gratis

LR_120220_NE

LR

IT

Feb

NE

Carmelo
icone di

Cardone
ed Enrico

Hi ha metàfores referides a Messi i a la seva
relació amb el Barça.

Currò"

És una crítica literaria d'un

Edoardo e
9

equips eupopeu estiguin

"Giulio

llibre en el que es parla
3

CUL

0

d'una persona del teatre
nascuda a Catalunya, entre

teatro

Gian Luca
Favetto

No

7

14

7

0

No

7

17

7

0

d'altres.
És una crítica a la música

SPETTACO10

LR_190220_NE

LR

IT

Feb

NE

LI di Nicola
Gallino

de Savall (una lloa) com a
3

EST

1

element d'unió d'Europa.
Arrel dels concerts del

Nicola
Gallino

Hi ha metàfores
referides a Savall i a la
seva música.

músic a Torí.
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