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RESUM

El present treball, Crisi de l’euro, identitat europea i la sostenibilitat de la 
UE com a projecte transnacional. Narratives mediàtiques de la crisi de 
deute europeu (anys 2010-2011) a la premsa de referència de diferents 
països de la UE, és una proposta de recerca doctoral. La recerca que es 
proposa pretèn reflexionar sobre fins  a quin punt es  dónen les condicions 
per a l’existència d’una esfera pública europea en la premsa de referència 
generalista, a partir de l’estudi de les cobertures informatives  sobre la crisi 
de deute sobirà a la zona Euro efectuades per diaris del Regne Unit, 
França, Espanya, Alemanya i Itàlia. Amb aquest objectiu, es dissenya una 
recerca empírica centrada en determinar el grau de convergència 
discursiva i la visibilitat i els valors atorgats a institucions europees i 
estatals, i a col·lectius identitaris mitjançant l’estudi d’agendes 
mediàtiques, frames, idees polítiques i fonts informatives.
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1. Introducció

L'aprovació d'un fons de rescat a Grècia per part de la UE i el Fons Monetari 

Internacional (FMI) els primers dies de maig del 20101  va confirmar definitivament 

l'esclat d'una greu crisi de deute sobirà a la zona Euro. Des d'aquest moment, la crisi de 

l'euro2  ha estat un tema central en l'agenda mediàtica de diferents països europeus, 

especialment de la zona Euro3. Durant el 2010, els mitjans de comunicació han dedicat 

moltes pàgines de diaris i molts minuts de televisió i ràdio a informar els ciutadans 

sobre la gestió de la crisi de l'euro. Aquesta crisi, que la zona Euro encara pateix, ha 

posat de relleu amb especial claredat l'abisme entre les esferes de decisió política i 

l'estructura d'àmbit predominantment nacional dels sistemes de comunicació social als 

països de la UE. Ens trobem davant d'una manca d'autoritat dels Estats per fer front a 

reptes globals, en un context en què institucions transnacionals com la UE prenen 

decisions que afecten directament els ciutadans. Mentrestant, els principals mitjans als 

països de la UE es dirigeixen a un públic nacional.

Compleixen els mitjans de comunicació en aquest context el seu rol d’intermediació 

entre ciutadans i les institucions polítiques   no només nacionals, sinó també 

comunitàries? Aquest treball presenta una proposta de recerca doctoral amb l'objectiu 

principal d'identificar si, en el marc del debat públic sobre la crisi de deute europeu,  els 

diaris de referència de diversos països de la UE contribueixen a crear les condicions per 

al sorgiment d'una esfera pública europea corresponent a l'àmbit de decisió de les 

institucions comunitàries. 

1  Vegeu 'Un rescate de 110.000 millones',  El País, 3 de maig de 2010; 'Griechenland bekommt 110 Milliarden 
Euro', Die Welt, 3 de maig de 2010,  pàgina 11; 'Grecia,  via agli aiuti da Ue e Fmi piano da 110 miliardi in 3 
anni - Merkel: "Ma adesso cambiamo Maastricht', La Repubblica, 3 de maig de 2010, pàgina 10.

2 Per referir-se a aquest fenòmen,  en aquest treball s'empraran indistintament els termes "crisi de deute sobirà", 
"crisi de deute europeu" i "crisi de l'euro".

3Una primera recerca aproximativa pot donar una idea de la rellevància d'aquest tema en l'agenda de molts 
mitjans nacionals.  Segons Factiva,  les edicions impreses dels diaris Süddeutsche Zeitung,  Financial Times, Le 
Figaro, The Guardian, El País,  Corriere della Sera, die tageszeitung, La Vanguardia, Die Welt, El Periódico de 
Catalunya,  El Mundo, La Repubblica, Le Point, ABC i Frankfurter Allgemeiner Zeitung van publicar en 
conjunt, durant el 2010,  899 notícies que continguessin els termes "crisi de l'euro" o "crisi de deute sobirà". Un 
46,3% de les notícies identificades corresponen als mesos de maig i juny de 2010, i un 29,6% durant els mesos 
de novembre i desembre de 2010.  Això permet inferir que la crisi de deute europeu va ser un tema d'alta 
rellevància en l'agenda mediàtica d'aquests diaris, amb una importància intermitent.  (Per a més informació 
sobre la recerca efectuada, consulteu l'annex, apartat 9.1.).
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L'objecte d'estudi elegit  -l'existència i qualitat d'una hipotètica esfera pública europea- 

no es nou, però segueix sent molt rellevant. La pèrdua de control que han patit els estats 

de la UE degut a la globalització econòmica (Habermas, 1998: 411; Eriksen, 2005: 341) 

i la consolidació de la UE com a ens polític supranacional (Eriksen, 2005: 342) posen 

en qüestió en el marc de la Unió Europea una de les condicions essencials de la 

democràcia: l'exercici que, mitjançant la deliberació pública, els ciutadans i els mitjans 

de comunicació exerceixen sobre els governants. Estudiar si els mitjans contribueixen al 

sorgiment d'una esfera pública europea ajuda a comprendre si es dónen les condicions 

per a una esfera pública on mitjans i ciutadans controlin l'actuació no només dels 

governs estatals sinó també de les institucions de la UE. I això és rellevant perquè el 

control democràtic de les institucions és condició necessària per a la seva legitimitat 

(Eriksen, 2005: 358; Conrad, 2009: 19). 

D'altra banda, les esferes públiques requereixen, a més d'una estructura política comuna, 

el sorgiment d'una identitat compartida (Eriksen, 2005: 347). En aquest context, els 

mitjans de comunicació són fòrums de debat públic que hi juguen un paper  

d'intermediació essencial en la construcció d'identitats (Kovach i Rosentiel, 2007: 12; 

Conrad, 2009: 40). Analitzar la cobertura informativa d'un tema present en l'agenda 

mediàtica de diversos països permet identificar si els mitjans contribueixen, a partir 

d'una concordància en la definició de temes, valors i marcs de referència, al sorgiment 

d'aquesta identitat compartida.

La  crisi de l'euro està provocant  transformacions econòmiques, polítiques i socials de 

gran transcendència en molts dels països de l'Eurozona, e.g. Espanya, Grècia o Itàlia. 

Per aturar la crisi de l'euro tant la majoria d'Estats europeus com la Comissió Europea 

(CE) i el Banc Central Europeu (BCE) han apostat principalment per retallar les 

despeses públiques i aprimar el pes de l'Estat en l'economia (Underhill, 2011: 371; 

Economist Intelligence Unit, 2011: 5). Davant d'aquesta homogeneïtat de respostes polí-

tiques a la crisi de deute sobirà, és especialment rellevant identificar el grau de 

pluralisme polític dels diaris en relació amb les solucions polítiques necessàries per 

sortir-ne. Així es podrà identificar el grau de contribució dels mitjans a un debat plural 
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sobre les solucions a la crisi de l’euro. Cal recordar en aquest context  que el pluralisme 

polític en els mitjans és condició per al bon funcionament d'una democràcia (K.U. 

Leuven, 2009: 34).  

Es dissenyarà una recerca empírica destinada a respondre la pregunta4: 

- Quin és el grau de convergència dels discursos dels diaris de referència 
d’Alemanya, França, Espanya, Itàlia i Regne Unit sobre la crisi de deute europeu -
durant l'any 2010- i les institucions corresponsables de la seva gestió?

No és el primer cop que sorgeix un debat públic mediatitzat a escala comunitària sobre 

un tema d'interès general a nivell europeu (Eriksen, 2005: 350), ni el primer cop que 

s'estudia l'existència d'espais comunicatius comuns a nivell europeu a partir de l'anàlisi 

de mitjans. Gerhards (1993) i Meyer (1999), han estudiant quina és la visibilitat de les 

institucions europees en els mitjans de comunicació. Trenz (2000) i Conrad (2009) 

exploren els enquadaments mediàtics que utilitzen els mitjans de diferents països per 

identificar si hi ha un incipient espai comunicatiu comú. 

La meva decisió d'estudiar la cobertura periodística de la  crisi de deute sobirà respon a 

diferents raons. Primer, els resultats de les recerques, fins ara, no han estat concloents en 

una o altra direcció. Segon, la crisi de l'euro és especialment llarga -a maig de 2012, són 

3 els països intervinguts per risc de fallida, i d'altres com Espanya i Itàlia es troben en 

una situació financera crítica-. Tercer, aquesta crisi de deute sobirà està fent trontollar, a 

més de la unió monetària, alguns dels principis de la integració europea i de l'eurozona 

(Economist Intelligence Unit, 2011: 5). I, finalment, les mesures polítiques per atiar la 

crisi de l'euro estan provocant en alguns Estats (e.g. Itàlia, Grècia, Espanya) el 

tensionament del model social i econòmic que havia estructurat  l'Europa Occidental des 

del final de la Segona Guerra Mundial basat en una economia social de mercat. Les 

retallades en drets laborals i en provisió de serveis associats a l'Estat del benestar en 

alguns Estats de la UE són exemples d'aquest fenòmen.

Per tot això, la recerca el disseny de la qual proposo tot seguit  contribuirà a la vegada a 

analitzar la racionalització ideològica que alguns dels mitjans de referència europeus fan 

4Aquesta pregunta inicial fonamenta tant les línies de recerca teòrica exposades en els apartats 2 i 3 del treball 
com el disseny metodològic de la recerca emírica, que es pot consultar en l’apartat 6.
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de la crisi de deute europeu. L'objectiu és seguir el camí traçat fins ara per d'altres 

recerques sobre la translació en el camp dels mitjans de comunicació social de la unió 

de 27 Estats europeus al voltant del projecte comú de la integració europea: una realitat 

política que, al cap i a la fi,  afecta clarament el dia a dia dels ciutadans de la UE.
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2. Marc teòric.
Aquesta és una recerca sobre l'existència o no d'una esfera pública europea; d'una esfera 

pública coherent amb l'àmbit politico-institucional comunitari. 

Una identitat i un substrat polític comuns són considerats condició necessària per al 

sorgiment d'esferes públiques (Eriksen, 2005: 347). En aquest context i com s'explica en 

aquesta secció del treball, els mitjans de comunicació juguen un paper essencial (Habermas, 

1989: 188) , ja que "ajuden a crear un llenguatge comú i un coneixement comú arrelats en la 

realitat" i també "a identificar els objectius, herois i antiherois d'una comunitat" (Kovach i 

Rosenstiel, 2007: 12). Tot seguit es definiran les nocions d'esfera pública, identitat i 

sobirania, i la seva adequació en l'actual context de globalització i desnacionalització 

(Eriksen, 2005: 341). També per això, el concepte de política,  i el de poder -com a 

component essencial de la política- formen part d'aquest marc teòric.  

Un concepte molt relacionat amb el d’esfera pública és el de discurs polític. Amb la voluntat 

de fer una definició de discurs polític adequada als objectius del treball, es repassen també 

les nocions de discurs i de política, i d'altres adjacents com retòrica, poder o sobirania.

Els conceptes exposats tot seguit fonamenten la posterior revisió, en l'apartat 3 del treball, 

dels antecedents acadèmics en referència a tres eixos: l'esfera pública europea, l'anàlisi dels 

discursos mediàtics i polítics, i les teories sobre la influència dels mitjans. 

2.1. Conceptes d'opinió pública i esfera pública.

Opinió pública i esfera pública són conceptes interrelacionats. La frontera entre totes dues 

nocions és difusa: diferents autors les han definit  des de punts de vista matisadament 

diferents però a la vegada complementaris.  En la seva tesi de dissertació5  dedicada a la 

descripció del sorgiment i transformació de l'esfera pública a les societats europees modernes 

i contemporànies, Jürgen Habermas explica que el terme opinió pública va ser emprat per 

primer cop per Jean Jacques Rousseau en el seu Discours sur les sciences et les arts, l'any 

1750 (Habermas, 1989:93).Tant aquesta noció com la d'esfera pública estan vinculades a una 

5La tesi de dissertació de Habermas,  del 1962 és una de les obres centrals de l'autor sobre el concepte d'esfera 
pública. El títol de les edicions en diverses llengües donen una idea de la porositat de les fronteres entre els 
conceptes  opinió pública i esfera pública, com a mínim en certs sectors del món acadèmic. El nom original de 
l'obra és Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellchaft, 
que traduït directament al català seria Transformació estructural de l'esfera pública: Investigacions sobre una 
categoria de la societat burgesa. La tradució anglesa (The Structural Transformation of the Public Sphere: An 
Inquiry into a Category of Bougeois society) respecta el sentit del títol original.  Tanmateix, la traducció 
castellana del títol canvia de concepte, i utilitza el títol Historia y crítica de la opinión pública. Les cites 
presents en aquest treball corresponen a l'edició anglesa de la dissertació publicada el 1989.
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sèrie de transformacions socials, econòmiques i polítiques del segle XVIII  i principis del 

segle XIX principalment a la Gran Bretanya (Habermas, 1989:58-67), i també a França i a 

territoris germànics com Prússia (Habermas, 1989:67-74). Aquesta transformació va 

consistir en el sorgiment d’una burgesia amb poder econòmic fruit del progrés material 

causat per la revolució industrial i el comerç. Una burgesia que es contraposava als 

estaments que controlaven el poder de l'estat, es constituia com a públic i reclamava el seu 

dret a ser escoltada per les autoritats. 

L'economista i historiador polític Hans Speier defineix l'opinió pública com la comunicació 

"d'opinions sobre temes que preocupen la nació expressades lliurement i pública per homes 

fora del govern que reclamen tenir el dret a que les seves opinions influeixin o determinin les 

accions, el personal o l'estructura del seu govern" (Speier, 1950: 376). A la França del segle 

XVIII, l'opinió pública es concebia per pensadors il·lustrats francesos com una opinió 

il·lustrada, producte de la reflexió en comú i pública dels afers públics (Habermas, 1989: 95; 

Ozouf, 1988: 3). Per a Habermas (1974: 49), l'expressió "fa referència a les tasques de crítica 

i control que una agrupació pública de ciutadans pratica informalment... sobre la classe 

dominant".  D'altra banda, Lippman concep en el seu llibre Public Opinion una definició en 

plural d'òpinió pública. Per a Lippman (1965: 18), "les imatges en els caps d'aquests éssers 

humans (...) d'ells mateixos, dels altres, de les seves necessitats, objectius i relacions, són les 

seves opinions públiques". Lippman relaciona a més aquestes amb els afers públics, que 

defineix com "aquelles característiques del món exterior que tenen a veure amb el 

comportament d'altres éssers humans, en la mesura en què el seu comportament es creua 

amb el nostre, depèn de nosaltres o ens interessa." El pioner de les relacions públiques 

Edward Bernays escriu el 1923 que l'opinió pública "és un terme que defineix un grup 

vagament definit, mercurial i canviant de judicis individuals", el "resultat agregat d'opinions 

individuals (...) d'homes i dones que conformen la societat o qualsevol grup de la 

societat." (Bernays, 2011: 87).

La tensió entre una definició en què l’opinió pública és un objecte individualitzable -

com la que fa per exemple Lippman- i la visió d'una opinió pública com a agregat 

d'opinions –proposada entre d’altres per Habermas i Bernays– és rellevant en la 

discussió acadèmica del concepte. Floyd H. Allport critica que l'ús que es fa d'aquest 

terme amaga suposicions no adequades a la realitat, entre les quals destaca el que ell 
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denomina la “personificació de l’opinió pública”, mitjançant la qual “es dóna la idea 

que l’opinió és alguna mena d’ésser per sobre del grup que expressa la seva opinió 

sobre diferents temes” (1937: 7). En paraules d’Allport (1937:23), la qüestió determi-

nant a la qual ha de respondre el concepte és “la naturalesa de les ‘situacions d’opinió 

pública‘, i com les seves relacions característiques es poden reconèixer”. En la mateixa 

línia, Pierre Bordieu rebutja els sondejos com a eina d'anàlisi de l'opinió pública perquè 

considera que parteixen de tres supòsits incorrectes: “que tot  el món pot tenir una 

opinió” , “que totes les opinions tenen el mateix valor” i “que hi ha un consens sobre els 

problemes” (Bordieu, 1972: 222).  Una síntesi de les diferents definicions exposades 

permet identificar alguns punts en comú: el terme opinió pública fa referència, en 

primer terme, als processos de formació d'opinió sobre afers polítics que en què 

participen els ciutadans.

 D'altra banda, el concepte d’esfera pública, en la definició de Habermas (1974: 49-55) 

esbossa un marc teòric destinat a identificar els processos de formació d’opinió en les 

societats democràtiques i la seva influència en el funcionament de les mateixes. Podria dir-

se que, si l'opinió pública és el producte de la tasca de formació d'opinió i control sobre les 

autoritats en relació amb afers d'interès públic duta a terme pels ciutadans, l'esfera pública és 

el fòrum on es duu a terme aquesta tasca. Un fòrum abstracte, entès com el conjunt 

d'institucions, espais i mitjans de discussió, de producció i de comunicació d'idees sobre 

afers públics on es produeixen “les‘situacions d’opinió pública’" que Allport (1937:23) 

identifica. Un fòrum amb característiques i funcions diferents segons l'època, però relacionat 

sempre amb la participació directa o indirecta dels ciutadans en la gestió dels afers públics o 

polítics i en el control o fiscalització de la tasca que fan les institucions de govern. Haber-

mas (1989:52) distingeix l'esfera pública de la Grècia clàssica de l'esfera pública moderna. 

En la clàssica s'exercien les "tasques pròpiament polítiques d'una ciutadania actuant en 

comú (és a dir, l'administració de la llei referent als afers interns i la supervivència militar 

referent als afers externs)", mentre que en la moderna es duen a terme les "tasques més 

pròpiament cíviques d'una societat compromesa en un debat públic i crític". L'esfera pública 

moderna, per a Habermas (1989: 51), està conformada per "un públic de gent privada fent 

ús de la seva raó", constituït en "esfera de crítica de l'autoritat pública" mitjançant l'ús de 

"fòrums de discussió".

7



2.2. Condicions teòriques per al sorgiment d'una esfera pública.

L’esfera pública és en resum l’espai social que es crea quan els individus discuteixen temes 

que afecten al conjunt de la comunitat. El terme fa referència a un espai de deliberació, un 

lloc de “debat públic”  (Eriksen, 2005: 344).  Té tres funcions i dues condicions necessàries 

(Eriksen: 2005, 347). Les funcions de l'esfera pública són la formació autònoma d’opinió, la 

mobilització del suport polític i la legitimació política de les institucions; per a la seva 

existència, cal d'una banda que hi hagi un substrat polític i comunicatiu comú que obiligui 

“els governants a justificar les lleis davants dels que seran afectats per elles”  i, de l'altra, “una 

identitat comuna”  (Eriksen, 2005: 347).  El concepte esfera pública és per això un 

instrument adequat si el que es vol és analitzar les relacions de poder i els processos de 

comunicació i influència entre els diferents actors socials i polítics que conformen la vida 

social.  Tot seguit s’analitza el significat de les dues condicions expressades per Erikssen 

referents a l’esfera pública: l’estructura política subjacent i la identitat comuna, i la funció 

que juguen en aquest marc els mitjans de comunicació social.

2.2.1. Estructura política comuna i  retició de comptes: poder, polític i sobirania al segle 

XXI. 

En l’actual  context de “globalització econòmica i de desnacionalització” (Eriksen, 

2005:341), quines condicions s’han de complir perquè una autoritat sigui legitimada com a 

democràtica?  És indispensable en primer terme que existeixi una esfera pública que “permet 

la formació autònoma d’opinió i permet als ciutadans influir en els que prenen les 

decisions” (Eriksen, 2005: 342).  La Unió Europea, com a entitat política amb capacitat 

decisòria, podria legitimar-se en conseqüència a partir del moment en què existeixi un espai 

comunicatiu compartit que permeti processos ciutadans de debat en relació amb les 

institucions comunitàries. Hi ha divergència d'opinons, però, sobre si perquè aquest espai 

comunicatiu comú existeixi, cal que hi hagi una identitat comuna i compartida en el 

col·lectiu que es troba dins d’una mateixa entitat política o sota la mateixa autoritat. 

Habermas (1998: 403) afirma que “l’Estat democràtic constitucional és, idealment, un ordre 

polític voluntari establert pels mateixos ciutadans i legitimat per la formació lliure de 

voluntat”.  Afegeix que la sobirania d’un Estat, expressió màxima de l’autoritat política, 

depèn del fet que pugui “mantenir la llei i l’odre internament i protegir les seves fronteres 
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contra amenaces externes”  (Habermas, 1998: 400). Tot i això, el pensador alemany afirma 

que “amb la desnacionalització de la producció econòmica (...) tots els països industrials 

estan afectats per les estratègies d’inversió de més i més empreses en mercats financers i 

laborals globalment interconnectats.”  A l’Europa central i occidental hi ha hagut amb la 

globalització un traspàs de poder de decisió de les institucions estatals democràticament 

legitimades a poders transnacionals que no ho estan. Processos com la liberalització del 

comerç a escala mundial (Le Monde Diplomatique, 2009: 58-59) i la desregulació dels 

mercats financers (Pagliari, 2012: 45-52; Underhill, 2011: 366) han afavorit la circulació 

capital a escala global i han contribuit a disminuir el control dels Estats, bé a favor 

d'institucions supranacionals o d'empreses multinacionals. Mentrestant, la UE es consolida 

com a entitat política supranacional (Eriksen, 2005: 341-42) a través de les delegacions de 

sobirania dels socis europeus.  Si els Estats ja no són plenament sobirans, i la capacitat de 

presa de decisions es reparteix també amb institucions supranacionals i corporacions o 

empreses multinacionals, a què ens referim quan parlem de política, d’institucions i de 

poder polític?

Les  definicions de poder i de política de la doctora en Relacions Internacionals Susan 

Strange permeten analitzar millor l’actual distribució de poder de decisió a institucions 

transnacionals, tant públiques com privades. Strange (1996: 17) afirma que “el poder és 

senzillament la capacitat d’una persona o d’un grup de persones d’afectar els resultats de 

manera que les seves preferències passin per sobre de les preferències d’altres”. Aquesta 

concepció coincideix amb la que expressa la professora Núria Almiron, segons la qual  “el 

poder determina les relacions d’autoritat i influència que es produeixen dins de l’estructura 

dels sistemes” (Almiron, 2007: 35). Les consideracions de Strange (1996:34) són coherents 

amb aquesta concepció de poder. L'autora defensa que, tenint en compte que la política té a 

veure amb la distribució de poder,  pot considerar-se llavors que tota acció que comporti 

influir o convèncer altres persones perquè actuin d’una determinada manera és política. 

Strange considera d’altra banda que tota societat es defineix per la distribució de 

preferències en relació amb quatre valors: la producció de riquesa, i la provisió de seguretat, 

de justícia i de llibertat d’elecció. Seguint aquest raonament, es considera que és actor polític 

tota persona, grup o organització amb capacitat d'influència en la distribució dels quatre 

valors esmentats.
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2.2.2. La segona condició de l’esfera pública: una identitat comuna. 

Mentre que els comunitaristes defensen que l’existència d’una identitat comuna és 

imprescindible per al sorgiment d’una esfera pública (Conrad, 2009: 50-51) altres autors 

defensen “l’esfera pública com a lloc de deliberació inclusiva” (Conrad, 2009: 53), la qual 

cosa implicaria que “la societat no és una comunitat integrada al voltant d’una [sola] noció 

comprehensiva d’allò que és bo” (Conrad, 2009: 54). Però, a què ens referim quan parlem 

d’identitat?

Des d’una perspectiva constructivista, la identitat –individual i col·lectiva– té dues 

característiques principals. D’una banda, tota identitat és una construcció social. Kathleen 

Kantner afirma que, malgrat l’ambigüitat del concepte d’identitat col·lectiva, l’únic clar és 

que “es refereix a conviccions profundes dels actors i que inclou (...) propietats com els 

valors, les tradicions, la cultura, la moralitat” (Kantner, 2006:508).  I els valors, les tradicions 

i la cultura tenen a veure per força amb el contacte social. Segons Habermas (1998:402), la 

nació va ser “una nova forma d’auto-identificació col·lectiva” sorgida a finals del segle 

XVIII i a principis del XIX, fruit d’una “profunda transformació en la consciència inspirada 

per intel·lectuals”. És a dir que, com afirma Rodrigo (2003:197), en la definició dels trets 

característics d’un col·lectiu hi participen “determinats actors socials, amb poder per fer-ho,  

(...) amb la finalitat de catacteritzar-lo i de dotar-lo d’una identitat ideal, essencialista i 

impossible de realitzar a nivell individual”. En paraules de Maximilian Conrad, autor d’una 

tesi doctoral sobre les possibilitats d’una esfera pública europea sense identitat  compartida, 

“les identitats col·lectives no poden ser ontològcament anteriors a les esferes públiques, 

perquè la identitat col·lectiva de qualsevol comunitat es negocia mitjançant el discurs 

públic" (Conrad, 2009: 40). I si són fruit de negociació, vol dir que poden ser objecte de 

canvi constant, que canvien “també en el context i la circumstància determinats” (Rodrigo, 

2009: 21). 

D’altra banda, la identitat està necessàriament associada un procés de diferenciació del grup 

o individu, de definició dels límits entre el que forma part del col·lectiu i el que queda fora: 

“tant la identitat com l’alteritat són construccions” (Rodrigo, 2003:199). Per a De Cillia, 

Reisgl i Wodak, "una nació és una comunitat simbòlica construida discursivament" (De 

Cillia et al., 1999: 155) i, en conseqüència, "els discursos poden servir per construir identitats 
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nacionals" (De Cillia et al., 1999: 157). Com argumenta Rumelili (2004:29), “les identitats 

sempre es construeixen en relació amb la diferència, perquè una cosa només pot ser 

coneguda per allò que és i que no és”. Per això, la percepció de quin és el col·lectiu que 

forma part del nosaltres, i dels problemes que afecten aquest  col·lectiu de referència 

(Conrad, 2009:69), és consubstancial al procés de construcció social de la identitat.

2.2.3. Els mitjans de comunicació: intermediadors essencials en l'esfera pública

La influència dels mitjans de comunicació com a fòrum de debat central –tot i que no 

únic– dels afers públics es remunta al naixement de l'esfera pública moderna. Com 

explica Habermas (1989: 57-71), l'esfera pública moderna va sorgir al Regne Unit i a 

l'Europa continental associada principalment a canvis socials i econòmics, al 

reconeixement de llibertats d'expressió i a la transformació de la premsa. 

Habermas afirma que, en les societats contemporànies de masses, els mitjans de 

comunicació han deixat  de ser amplificadors del debat públic i s'han convertit  en actors 

essencials en la creació dels debats públics: "On abans la premsa era capaç de limitar-se 

a la transmissió i amplificació del debat crític-racional de gent privada unida en un 

públic, ara, al contrari, són els mitjans de masses els que dónen forma aquest debat per 

començar" (Habermas, 1989: 188). En conseqüència, "els mitjans de comunicació 

juguen un paper essencial en la creació constant de l'esfera pública: la [nova] esfera 

pública ha de ser "construïda", ja no hi és" (Habermas, 1989: 202).

Numerosos teòrics del periodisme han descrit el paper que juguen els mitjans de 

comunicació en la monitorització i control dels poderosos, el watchdog principle6. Segons 

Kovach i Rosenstiel (2007: 12), “el principi primari del periodisme és proveir els ciutadans 

amb la informació que necessiten per ser lliures i governar-se a sí mateixos”. Aquesta 

definició lliga el rol del periodisme amb el sistema democràtic. Si la democràcia es basa en 

la lliure decisió dels ciutadans i aquests necessiten estar ben informats per “ser lliures i 

governar-se a sí mateixos”, és necessari que els mitjans de comunicació informin amb 

precisió dels fets, els contextualitzin i n’expliquin la significació social.

6Bill Kovach i Tom Rosenstiel (2007: 140-143) fan al llibre The Elements of Journalism una breu exposició de 
la funció de vigilància als mitjans. Segons Kovach i Rosenstiel, l'ampara de l'activitat periodística pel dret de 
llibertat d'expressió està intensament vinculada amb aquest rol,  que defineixen com el principi de "vigilar els 
pocs poderosos de la societat per protegir els molts i guardar-los de la tirania". 
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En coherència amb aquesta idea, Eriksen (2005:358) defineix “l’esfera pública” com “el lloc 

on la societat civil es connecta amb l’estructura de poder de l’estat“; el conjunt d'espais 

"comunicatius de la societat civil en què tots poden participar en una base 

igualitària” (Eriksen, 2005:349). Perquè aquesta condició es pugui complir i donada la 

complexitat i la quantitat d’informació que es genera diàriament, la funció dels mitjans de 

comunicació com a difusors i seleccionadors d’informació és imprescindible. Els mitjans són 

necessaris per al funcionament democràtic de les institucions.

Per acabar,  cal considerar que els mitjans juguen un paper molt important en la construcció 

d’identitats: "ens ajuden a definir les nostres comunitats i ens ajuden a crear un llenguatge 

comú i un coneixement comú arrelat en la realitat. El periodisme també ajuda a identificar 

els objectius, herois i antiherois d’una comunitat” (Kovach i Rosenstiel 2007: 12). I aquesta 

característica lliga amb el poder que tenen els mitjans de comunicació a l'hora de projectar la 

significació social de qualsevol actor o institució. Cada cop que cita una font, el mitjà 

projecta la suposició que la font és autoritzada i té coneixement i per tant un rol en relació 

amb els fets. Com expliquen Ericson et al (1989:3): “les notícies són una representació de 

l'autoritat" de les fonts. A això s’afegeix la funció dels mitjans com a selectors d'informaició 

–tot i que ara menys determinant degut a Internet–.Els mitjans decideixen quin espai donen 

perquè cada actor, sigui o no polític, hi presenti la seva visió sobre el fet noticiós (Ericson et 

al., 1989:7).

2.3. Conceptes de discurs, política i discurs polític. 

2.3.1. Discurs, retòrica i argumentació. 

Hi ha diferents aproximacions teòriques al concepte discurs, que tot i això presenten punts 

en contacte. La teoria semiòtica entèn per discurs “un conjunt de signes que poden tenir 

modes diferents de significació i ésser utilitzats amb diversos propòsits”  (Ferrater, 1979: 

844). Des de l'anàlisi crítica del discurs (ACD) es concep el discurs com a "pràctica 

social" (Martín Rojo, 2001: 41). Teun Van Dijk, teòric d'aquesta disciplina, atorga influència 

al discurs en la construcció de la realitat social (Van Dijk, 2002: 2) i considera en 

conseqüència que en els discursos es poden identificar les ideologies subjacents dels 

emissors, que podrien definirse com "els sistemes [de significats] que fonamenten les 

12



cognicions sociopolítiques" de l'emissor (Van Dijk, 1996: 19). En coherència amb Van Dijk, 

Milliken (1999: 229) defineix els discursos com “estructures de significació que 

construeixen realitats socials”.

Des d’una perspectiva constructivista, podria definir-se doncs el discurs com un missatge 

complex, transmès per un emissor vers un o més receptors, que estableix relacions entre els 

significants –els símbols expressats en l’acte d’enunciació– i els significats –els fenòmens o 

nocions subjacents a les quals fa referència el significant–. És per això un espai retòric 

producte d’un acte d’enunciació. És a dir, un text en el sentit més ample del concepte, 

format per símbols o conjunts de símbols articulats –estructures– que representen idees o 

objectes físics. 

El terme retòrica no fa referència a un producte –com el discurs– sinó a una acció: l’art de 

persuadir (Ramírez, 2002: XI; Ferrater, 1979: 2855) a través del discurs7. Es tracta doncs 

d’una disciplina –un conjunt de coneixements i tècniques– destinada a convèncer el receptor 

mitjançant “l’ús de l’eloqüència”  (Ferrater, 1979: 3092). Segons Ferrater Mora (1979: 

3092), amb els sofistes, mestres de la persuasió, “apareix el filòsof en societat”. En 

coherència amb aquest fet, l’ús de la retòrica es dirigia “al ciutadà”  i tenia “per això, una 

clara tendència política”  (Marías, 2003: 35). L’argumentació pot ser concebuda doncs com 

una de les tècniques retòriques –junt amb d’altres com l’entonació, la proxèmia, 

etc.–.Aquella tècnica que, amb l’ús de figures expressives –paraules, figures retòriques, 

metàfores– o raonaments –proposicions lògiques– busca persuadir racionalment o 

emocionalment el públic. 

2.3.2. Concepte de discurs polític.

El sociòleg i semiòleg Eliseo Verón defineix com a discursos polítics “aquells produits per 

líders o partits polítics”  (Verón, 1987:13), la qual cosa implica indentificar el tipus de 

discurs segons les característiques de l'emissor. Tanmateix i com s'ha exposat anteriorment, 

la globalització qüestiona que el monopoli de l'autoritat política estigui en mans de les 

institucions modernes associades a l'estat nació (Habermas, 1998: 411). Hi ha autors com 

Susan Strange que identifiquen com a actors polítics altres institucions i grups més enllà de 

líders i partits (Strange, 1996: 34); d'altres com Teun Van Dijk que consideren que els 

7 El concepte neix a la Grècia el segle V A.C. antiga de la mà dels sofistes, moviment de pensadors, de pseudofilòsofs 
segons alguns (Marías, 2003: 34) que destacaven per les seves capacitats oratòries i per no donar gaire valor a la 
veritat.
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discursos, independentment de l'emissor, són fonts d'especial interès per identificar les 

ideologies d'individus i grups socials i la seva relació de forces (Van Dijk, 1996: 19). 

Fruit de la síntesi de les nocions de discurs, política i poder dutes a terme, proposo la 

següent definició de discurs polític: És discurs polític tot aquell text formulat per qualsevol 

individu o col·lectiu amb influència en la distribució de valors que afecten una societat en 

els qual hi ha subjacent una visió sobre com han de distribuir-se aquests valors.

Aquesta definició guiarà algunes de les decisions metodològiques de la proposta de recerca 

que presento. Compleix un doble objectiu: (1) permet d'una banda identificar com a 

discursos polítics textos difosos per persones, grups i organitzacions amb poder polític no 

necessàriament refrendat institucionalment; i (2) inclou la possibilitat de considerar com a 

actors polítics els mitjans de comunicació, que, com s'ha argumentat, juguen un paper 

fonamental en l'esfera pública. D'aquesta manera, la definició de discurs polític que es 

presenta té com a objectiu fonamentar un marc d'anàlisi que permeti investigar la relació de 

forces entre líders i institucions d'una banda, i mitjans de comunicació social, de l'altra. 
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3. Estat de la qüestió.

Aquest apartat esbossa en primer terme una aproximació a la història de la UE, fent 

èmfasi en la seva qualitat d'espai polític sense àmbit comunicatiu corresponent. A més, 

es detallen les principals conclusions presents en la literatura acadèmica sobre l’existència 

d’una esfera pública europea –objecte d’anàlisi d’aquest treball–. Finalment, s’expliquen les 

principals característiques dels tres conjunts teòrics que estructuraran el disseny 

metodològic. D'entre les teories sobre la influència dels mitjans,  ens centrarem en l'agenda-

setting i el framing. Més endavant s'estudien l'institucionalisme discursiu i l'anàlisi crítica 

del discurs, on el discurs es considera font d'anàlisi ideològica. Finalment, es repassaran 

algunes de les característiques principals de la semiòtica narrativa.

3.1. Marc històric. Breu història de la Unió Europea: un constructe polític sense àmbit 

comunicatiu corresponent.

El procés d'integració europea, que va començar el 1951 amb una unió de mercat 

parcial, ha assolit graus d’integració política i econòmica molt superiors. Com mostra la 

taula, en el procés d’integració europea destaquen diversos processos paral·lels: (1) la 

inclusió de cada cops més Estats en la Unió, (2) l’aprofundiment en les esferes de 

decisió política supranacional a nivell europeu, i (3) els avenços en la coordinació 

econòmica entre els diferents Estats.  No tots els Estats membre de la UE han participat 

en el mateix grau dels diferents processos: per exemple, la zona Schengen de lliure 

circulació de persones i la zona monetària amb l’Euro com a divisa comuna no inclouen 

els mateixos Estats.
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Fig. 1. Quadre de síntesi del procés d’integració europea  (1950-2011). Elaboració pròpia.

Període Naturalesa de la integració Principals tractats. Àmbits 

polítics. Principals institucions de 

decisió política. (Any de creació/

aplicació)

E s t a t s 

membre

1950-1958 –Coordinació econòmica en sectors 
concrets (e.g. siderúrgia)

-Acord de lliure mercat (des del 1957)

Tractats. Tractat de Roma (1958). 
Àmbi ts po l í t i cs . Comun i t a t 

Europea del Carbó i lʼAcer (1950). 
Comunitat Econòmica Europa 

(1958). Comunitat Europea de 
l ʼE n e r g i a A t ò m i c a ( 1 9 5 8 ) . 

I n s t i t u c i o n s c o m u n i t à r i e s . 
Comissió Europea (1951).

6

1973-1992 – A m p l i a c i ó d e l a c o o r d i n a c i ó 
econòmica

–Lliure intercanvi de bens entre els 
Estats

–Supressió de les fronteres internes 
per a la circulació de persones

–Millores en la representació dels 
ciutadans.

–Integració de nous Estats membre

Tractats.Tractat de Schengen(1985)
Àmbi ts po l í t i cs . Comun i t a t 

Econòmica Europea (1965).  Zona 
Schengen (1985)

I n s t i t u c i o n s c o m u n i t à r i e s . 
Comissió Europea (1951).Parlament 

Europeu (1979). 

variable segons 
lʼèpoca  i lʼàmbit 

polític (entre 6 i 
11)

1993-1999 –Més integració política entre els 
Estats.

–Més competències per al Parlament 
Europeu. 

–Creació de la zona Euro (integració 
monetària).

–Integració de nous Estats membre

Tractats. Tractat de Maastricht 
(1993). Tractat dʼAmsterdam (1999). 

Àmbits polítics. Unió Europea 
(1993).  Zona Euro (1999). Zona 

Schengen (1985)
I n s t i t u c i o n s c o m u n i t à r i e s . 

Comissió Europea (1951).Parlament 
Europeu (1979). Banc Central 

Europeu (1998).

variable segons 
lʼèpoca  i lʼàmbit 

polític (entre 11 i 
15)

2000-2011 –Integració de nous Estats membre
–Adaptació de les estructures de 

decisió executiva interestatals per 
adequar-les al major nombre dʼEstats

Tractats. Tractat de Niça (2003). 
Tractat de Lisboa (2009).

Àmbits polítics. Unió Europea 
(1993).  Zona Euro (1999). Zona 

Schengen (1985)
I n s t i t u c i o n s c o m u n i t à r i e s . 

Comissió Europea (1951).Parlament 
Europeu (1979).

variable segons 
lʼèpoca  i lʼàmbit 

polític (entre 15 i 
27)
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Paral·lelament a l’aprofundiment del poder de les institucions europees, es van crear 

dues institucions “amb un únic objectiu: millorar la legitimitat de les institucions de la 

UE”  (Baisnée, 2005: 496-497).El Servei de Premsa de les Comunitats Europees (SPCE) 

va ser creat el 1958, i l'Eurobaròmetre el 1973. El primer es va convertir en l’equivalent 

al gabinet de comunicació de la Comissió Europea, mentre l’Eurobaròmetre va fer i 

publicar des de la seva creació sondejos polítics a escala europea. Tot i això, l’existència 

d’una opinió pública i una esfera pública corresponents a l’àmbit de decisió de les 

institucions de la UE és discutible, sinó inexistent8.

En coherència amb el tema de la recerca que es proposa, relacionada amb la crisi de de 

deute sobirà, cal destacar el canvi que va suposar la implantació de l’Euro com a 

moneda comuna en 13 Estats de la UE l’1 gener del 2002.9  Els Estats que van adoptar 

aquesta moneda van integrar una zona monetària comuna. A la vegada, els Estats de la 

zona Euro delegaven la majoria de la sobirania monetària i de les competències dels 

bancs centrals nacionals al Banc Central Europeu. 

Amb la introducció de l’Euro, la UE, una entitat política supranacional que ja destacava 

per tenir fronteres canviants depenent de l’àmbit de referència (Hülsse, 2006: 399; 

Rumelili: 2004:39-40) i per no tenir una gran correspondència entre els espais 

comunicatiu i les esferes de decisió política, afegiria una nova capa de govern 

transnacional: una unió monetària -la zona Euro- sense coordinació econòmica efectiva 

entre els Estats que en són membres (Underhill, 2011:368-369; Economist Intelligence 

Unit, 2011: 4-5).

3.2. La discussió acadèmica sobre l'esfera pública europea.

3.2.1. Quin tipus d’esfera pública pot esperar-se a nivell europeu?

Molts autors, entre els quals Hans-Jörg Trenz (2000), Maximilian Conrad (2009), Claes De 

8L’apartat 3.2. del present treball resumeix la discussió acadèmica sobre l’existència o no d’una esfera pública 
europea. 

9L’1 de gener del 1999, els països que havien d’implantar l’Euro van unir ja les seves monedes, però no va ser 
fins a l’1 de gener del 2002 que els primers bitllets i monedes d’euro van començar a circular.  Actualment, 17 
Estats membre de la UE i 7 Estats més comparteixen l’Euro com a divisa.
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Vreese i Hajo Boomgaarden (2010, 2011), defensen la necessitat d’una esfera pública 

europea en què tots els ciutadans tinguin la possibilitat participar.  Una esfera amb els 

mitjans de comunicació de masses com a mediadors. Un espai comunicatiu equiparable als 

que es dónen actualment a nivell estatal en molts països occidentals, en què hi ha una 

correspondència legitimadora entre l’àmbit de referència dels mitjans i dels ciutadans i 

l’àmbit de decisió política de les institucions sobiranes10. Segons Eriksen (2005:344), “la 

manca d’identificació pre-política amb la comunitat política emergent [la UE] es pot 

recompensar mitjançant un debat públic amb efectes catalitzadors”. En la mateixa línia, 

Conrad (2009:24)  identifica la causa del “dèficit democràtic (...) en l’absència (...) d’una 

esfera pública viva que pugui fer de contrapès a les institucions del sistema polític de la 

UE”. N’hi ha d’altres que no comparteixen aquesta premissa. Olivier Baisnée considera 

inadequat aplicar la concepció clàssica d’esfera pública a un constructe polític tan diferent 

com la UE (Baisnée, 2005: 496-501). L'autor francès critica aquesta concepció, afirma que 

ha estat impulsada per les mateixes institucions europees per legitimar-se, i proposa que la 

nova cerca se centri no en l’anàlisi de mitjans generalistes sinó en l’estudi d’actors i mitjans 

relacionats amb l’esfera pública europea –com diaris especialitzats en negocis o en sectors 

com la pesca o l’agricultura, on la UE té una forta influència–. 

Dins dels partidaris d’una esfera a nivell comunitari, Eriksen proposa un marc analític més 

matisat per analitzar els processos comunicatius de formació d’opinió i formació de voluntat 

a la UE. Concep l’esfera pública com “una xarxa molt complexa d’esferes públiques 

vàries”  (Eriksen, 2005: 345) i proposa per tant una conceptualització gradual d’esfera 

pública segons la seva funció, tipus de participació i font de legitimitat. Identifica tres tipus 

d’esfera (Eriksen, 2005:349): les generalistes –i.e. les clàssiques–; les esferes públiques 

transnacionals, formades per públics segmentats i restringits, units per interessos comuns; i 

les esferes públiques fortes, institucions a les quals s'ha delegat el poder per prendre les 

decisions polítiques. 

3.2.2. El dèficit d’espai comunicatiu comú i de visibilitat de les institucions europees.

Els resultats de recerques empíriques sobre l’existència d’espais comunicatius comuns –a 

10  Cal destacar però que aquesta correspondencia és en molts casos imperfecta i,  en d'altres, inexistent. Un 
exemple de correspondència imperfecta és el sistema de comunicació social català, un subsistema de 
comunicació –integrat en l'espanyol–on hi ha tanmateix mitjans amb un àmbit de decisió nacional català que no 
es correspon amb unes institucions de govern sobiranes amb el matèix àmbit territorial.  Un exemple clar de la 
no correspondència entre esfera pública i Estat a la UE és Bèlgica, en què les dues principals comunitats 
(flamencs i valons) no comparteixen ni mitjans de comunicació ni partits polítics comuns.
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partir de l’anàlisi de mitjans– són variats. En resum, les anàlisis de mitjans comencen a 

mostrar que augmenta el grau de debat transnacional (Trenz, 2000; Conrad, 2009: 240)  i 

que hi ha una convergència en relació amb el tipus d’emmarcament mediàtic que utilitzen els 

mitjans de diferents països (Conrad, 2009) . Això apuntaria al sorgiment d’un incipient espai 

comunicatiu comú europeu. Però aquest fet no es correspon amb un augment de la visibilitat 

de les institucions europees (Gerhards, 1993:103; Meyer, 1999). 

Actualment, una primera i breu anàlisi de la cobertura mediàtica de la crisi de l’Euro 

suggereix que la visibilitat de	
 la Comissió Europea –i altres organismes com el Banc 

Central Europeu– és inferior a la dels governs dels Estats membre, tot i que les dades disten 

de ser concloents11. L’aparició el 2011 del terme ‘Merkozy’, utilitzat en diaris de diferents 

països i línies editorials i també per alguns polítics per remarcar que la iniciativa política en 

la gestió de la crisi de l’Euro l’han assumit Alemanya i França,  és un exemple que apunta 

en aquesta direcció12.

11Amb l'objectiu d'establir una primera validació de la concordància d'aquesta tesi amb la cobertura informativa 
de la crisi de l'euro, vaig estudiar el pes relatiu de les declaracions de representants d'institucions europees i 
estatals en la cobertura informativa de la crisi de deute europeu en els diaris The Times i El País durant els dies 
9 i 10 de desembre, corresponents a la cimera en què es va acordar la signatura d'un pacte d'estabilitat financera 
per part de la majoria de països de la UE.   Es van identificar un total de 41 textos informatius (24 corresponents 
a El País,  17 corresponents a The Times), dins dels quals hi havia declaracions de 45 fonts que eren actors 
polítics. La hipòtesi segons la qual la visibilitat com a fonts informatives de les institucions europees és molt 
menor a la dels governs estatals es compleix en la cobertura informativa de The Times, però no en la d’El País. 
En tots dos diaris,  Angela Merkel i Nicolas Sarkozy i els seus respectius governs són els líders polítics amb 
més visibilitat,  però a El País,  el president de la Comissió Europea hi té una visibilitat equivalent,  i el del Banc 
Central Europeu s’hi apropa.  Mentrestant, The Times dedica una gran importància a la figura del Banc Central 
Europeu, a la qual atorga molt espai de declaracions.  D'aquest estudi, es pot concloure que el suposat dèficit 
comunicatiu de les institucions europees depèn de manera important també de la línia informativa de cada 
diari, com mostra el fet que The Times no doni en cap moment declaracions d’un dels actors més importants a 
la cimera com és José Manuel Durão Barroso.  Per a més informació sobre la metodologia d'aquesta anàlisi i 
els resultats, consulteu l'annex (apartat 9.2).

12L’ús del terme Merkozy en els mitjans traspassa fronteres i  orientacions ideològiques.  Alguns exemples: El 6 
de desembre del 2011, El Periódico de Catalunya publicaba la notícia ‘Merkozy’ ja dicta les normes a Europa. 
El diari portugués Público reproduïa el 28 de novembre de 2011 les declaracions del líder polític Freitas do 
Amaral condenant “la dictadura franco-alemanya” i “les intervencions de Brussel·les” i d’”un ésser híbrid a qui 
anomenen ‘Merkozy’”. Entre l‘1 d’octubre i el 15 de desembre de 2011, la capçalera italiana La Repubblica va 
publicar 4 notícies que utilitzaven aquest terme: un d’ells porta el títol Pla secret Merkel-Sarkozy per canviar 
immediatament els tractats de la UE”. La Societat de la Llengua Alemanya va incloure ‘Merkozy’ en la llista 
de les deu paraules més importants de l’any, mentre que el 10 de desembre The Economist va publicar l’article 
‘Atents a les receptes de Merkozy’ on descrivia Nicolas Sarkozy i Angela Merkel com “les dues persones que 
importen més” en la gestió de la crisi de l’Euro.
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3.3. Teories sobre la influència dels mitjans.

3.3.1. Teoria de l'agenda-setting: l’estudi de les relacions entre agenda mediàtica, agenda 

pública i agenda política.

Segons la teoria de l'agenda-setting, els mitjans poden influir de manera rellevant en 

l'agenda pública i política a partir de les decisions associades a la difusió de notícies i a 

l'èmfasi que donen a cada notícia. Per això, els defensors de la teoria la consideren un 

constructe teòric adequat per estudiar els processos de consens polític que es formen en 

l'esfera pública (McCombs i Shaw, 1972:187). Diferents autors —e.g. Winter i Eyal 

(1981); Iyengar i Kinder (1987), el mateix McCombs (1972; 2004)— han contribuit a la 

recerca sobre agenda-setting, en l'actualitat un paradigma d'investigació amb diferents 

línies: entre d'altres, l'estudi dels temes més rellevants en l'agenda mediàtica, la relació 

entre agenda mediàtica i opinió pública, i la influència de l'agenda en les campanyes 

electorals (Tai, 2009: 499).

La teoria de l'agenda-setting ofereix una "explicació de perquè la informació sobre certs 

temes, i no d'altres, està diponible per al públic en una democràcia; [sobre] com l'opinió 

pública es forma; i [sobre] perquè hi ha temes" que els polítics adrecen i d'altres que no 

(Dearing i Rogers, 1996: 2). Aquesta teoria va iniciar el seu camí cap  a la confirmació 

com a paradigma de recerca amb l'estudi de McCombs i Shaw (1972) sobre la 

influència que tenia la cobertura informativa d'una campanya electoral en la definició 

dels temes polítics rellevants que feia un grup de ciutadans. McCombs i Shaw obrien 

una camí de recerca empírica destinat a investigar els efectes dels mitjans sobre els 

ciutadans, partint de dues hipòtesis: (1) que la informació que la gran majoria dels 

ciutadans reben sobre els afers polítics que els afecten prové directament o indirecta 

dels mitjans de comunicació; i (2) que, degut a aquest rol d'intermediació, els mitjans  

tenen una gran influència en l'establiment dels temes més rellevants en l'agenda política. 

D'entre els precedents teòrics de l'agenda-setting en destaca un. Ja el 1921, Lippman 

(1965:53) havia explicat al llibre Public Opinion que“cadascú de nosaltres viu i treballa 

en una petita part de la superfície terrestre (...) [i] de qualsevol esdeveniment públic que 

té amplis efectes veiem com a molt només una fase o aspecte”. Dit d’una altra manera, 
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segons Lippman la interpretació que les persones fem de la realitat social depèn en gran 

mesura dels missatges que ens arriben dels mitjans de comunicació.

L'agenda-setting, en síntesi, estudia la relació entre l'agènda mediàtica —i.e. el conjunt 

de temes que els mitjans de comunicació difonen com a més rellevants—, l'agenda 

pública —és a dir, els temes que els ciutadans estimen més rellevants— i l'agenda 

política —i.e. els temes que les institucions estimen més dignes d'atenció política— 

(Dearing i Rogers, 1996: 2)13. I parteix de la base que tot mitjà de comunicació [o la 

premsa, en la cita original d'Edward Cohen] "pot no ser capaç en molts casos de dir a la 

gent què ha de pensar, però és sorprenentment capaç de dir als seus lectors sobre què ha 

de pensar" (Cohen, 1963: 13, citat per McCombs i Shaw, 1972: 177).  

3.3.2. Teoria del framing: l’enquadrament noticiós com a indicador de l’atribució de 

valors als objectes representats en els textos.

Els estudis de framing tenen una certa relació amb els d'agenda-setting. De fet, alguns autors 

com McCombs (1997) anomenen l'estudi dels frames 'segon nivell de l'agenda-setting'14. 

La teoria del framing15no analitza els temes que els mitjans difonen i els processos de 

producció i els efectes vinculats, com fa l’anàlisi de l’agenda-setting (Iguarta i Humanes, 

2004:244). L'objecte d'estudi de la teoria de l'enquadrament noticiós és la manera en què els 

temes són explicats, quins aspectes se’n destaquen i quins se n’amaguen: en síntesi, "la 

manera en què el comunicador enfoca un tema i fixa una agenda d'atributs sobre el 

mateix" (Igartua, 2005: 148). La concepció de fons és que cada notícia –i, més en general, tot 

discurs– “ofereix una perspectiva determinada i, per això, convida el subjecte a observar (...) 

un tema donat des d’una perspectiva particular” (Igartua i Humanes, 2004 :257). 

13Dearing i Rogers (1996: 4) defineixen el concepte agenda com "el conjunt de temes que es comuniquen en 
una jerarquia d'importància en un determinat punt". El terme agenda fa referència,  doncs, a a les qüestions que 
tenen rellevància en el debat públic en què participen mitjans, ciutadans i institucions polítiques.

14McCombs ha dedicat part de la seva activitat a l'estudi del segon nivell de l'agenda-setting o framing. Un 
exemple n'és la comunicació New frontiers in agenda-setting efefects: second-level agendas of attributes and 
frames, presentada el 1997 a la convenció AEJMC, a Chicago.

15En aquest treball, em referiré a la teoria com a 'teoria del framing' o 'teoria de l'enquadrament noticiós', i al 
concepte com a frame, 'enquadrament noticiós'.
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La teoria del framing pretèn identificar quins enquadraments noticiosos hi ha en els 

discursos –normalment, mediàtics– o quins efectes tenen aquests frames. El frameés el 

concepte essencial d'aquesta teoria. De Vreese et al (2011: 180) defineixen l'enquadrament 

noticiós com “l’èmfasi [que una notícia dóna] a la rellevància de certs aspectes d’un tema” i 

que influeix en la intepretació que els ciutadans fan de la història narrada en la notícia. 

Neuman et al. (1992: 60) conceben els framescom “eines conceptuals en què els mitjans i els 

individus es basen per transmetre, interpretar i avaluar informació”. Semetko i Valkenburg 

(2000: 94) sintetitzen definicions de Tuchman (1978: iv), Neuman et al. (1992: 60) i Entman 

(1993: 53) per destacar-ne tres aspectes: (1)els frames permeten la selecció i el ressaltament 

de determinades informacions enfront d’altres; (2)simplifiquen els missatges i fan 

comprensible la realitat  als receptors i, en conseqüència, (3)influeixen en la determinació de 

quins són els temes predominants en els discursos públics. 

Aquestes visions centrades en l’anàlisi del discurs mediàtic coincideixen en bona mesura en 

la proposta que George Lakoff fa des de la psicologia cognitiva. Lakoff (2004: xv) defineix 

els framescom les “estructures mentals que dónen forma a la manera en què veiem el 

món”16. Segons Lakoff (2004:73), “la gent  pensa en termes de frames i metàfores”, i els 

polítics emmarquen els discursos amb l’objectiu d’associar-hi determinats valors i visions 

del món (Lakoff, 2004: xiii). En conseqüència, el procés d’emmarcament dels 

esdeveniments en els discursos polítics és un aspecte central de l’acció política en les 

societats occidentals massmediatitzades.

Pel que fa a l’anàlisi de continguts per identificar frames, aquest pot ser de dos tipus 

(Semetko i Valkenburg, 2000: 94): les anàlisis inductives estudien el discurs de manera 

oberta per identificar-hi els frames que s’hi puguin donar, mentre que una “aproximació 

deductiva significa predefinir determinats frames com a variables anàlitiques”  i identificar la 

presència d’aquests frames en el discurs. 

Quant a les anàlisis deductives, diferents treballs han contribuit a definir un corpus teòric 

amb classificacions de frames que es poden donar, per exemple, en les notícies o en textos 

periodístics referents a la Unió Europea. En relació amb les notícies polítiques, Aira (2007: 

16Aquesta concepció del percepció humana té coincidències parcials, per exemple, amb l’idealisme 
transcendental de Kant, segons el qual l’ésser humà aplica certs conceptes a priori  que estructuren la percepció 
dels fenòmens –és a dir, de les representacions de la realitat que els humans són capaços de percebre– (Kant, 
2000: 44).
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390) empra un marc analític de l’enquadrament mediàtic de notícies polítiques a partir de 

cinc frames (de conflicte, d’interès humà, de conseqüències econòmiques, de moralitat o de 

judici moral i d’atribució de responsabilitat), classificació en la qual coincideix, entre 

d’altres, amb Semetko i Valkenburg (2000:95-96)17.

De Vreese et al. (2011) utilitzen cinc frames en la seva anàlisi d’efectes: els enquadraments 

de beneficis econòmics, de beneficis de seguretat, d’amenaça a la seguretat, d’amenaça 

econòmica, d’amenaça cultural. En relació amb el procés d’integració europea; Conrad 

(2009: 17-23) aplica 15 frames a l’anàlisi de textos d’opinió sobre esdeveniments 

europeus18. En cap cas, les categoritzacions de frames poden ser exhaustives, però sí poden 

servir per estructurar anàlisis d’enquadraments en notícies o altres tipus de discurs.

D'altres autors s'han aproximat a l'anàlisi d'enquadraments de les notícies de manera 

inductiva. N'hi ha dos que mereixen especial atenció tant  per la proposta metodològica com 

per la connexió amb temes d'estudi que aborda parcialment aquesta proposta de tesi doctoral. 

En l'article Inmigración en la prensa española. Aportaciones empíricas y metodológicos 

desde la teoría del encuadre noticioso, Igartua,  Muñiz i Cheng (2005) estudien els 

framesmés rellevants sobre la immigració el 2002 en els textos —entrevistes, notícies i breus

— de quatre diaris espanyols: El País, El Mundo, La Razón, i ABC. Igartua et al. (2005:157) 

conceben els enquadraments com a "constructes o variables latents, no observables ni 

medibles directament sinó que emergeixen a partir de una sèrie d'indicadors manifestos" 

que apareixen combinats en una notícia. Per identificar aquests frames latents, 

estableixen primer cinc categories d'anàlisi: els llocs geogràfics, els espais físics, els 

espais temporals, els actors, la definició de l'immigrant, les accions realitzades pels 

immigrants, les accions realitzades sobre els immigrants (Igartua et al., 2005: 154-156). 

17El frame de conflicte “emfasitza el conflicte entre individus, grups o institucions” en la narració d’un 
esdeveniment; el d’interès humà dramatitza l’esdeveniment narrat i en mostra l’aspecte humà; el de 
conseqüències econòmiques se emfasitza aquest aspecte; el de moralitat o de judici moral destaca els valors 
ètics o religiosos; i el d’atribució de responsabilitat destaca un responsable dels esdeveniments (Semetko i 
Valkenburg, 2000: 95-96)

18Referent a la història, el frame heroic, que associa la construcció de la UE a una aventura i una fita sense 
precedents.  Referents al present, els enquadraments: (1) l’elit contra el poble –en què es ressalta la suposada 
manca de legitimitat democràtica de les institucions europees; (2) el frame de conflicte; (3) el joc de delegació 
de culpa –segons el qual els governs nacionals utilitzen la UE per atribuir-hi decisions polítiques negatives–, 
(4) el de manca de lideratge; (5) el  d’Europa en crisi o (6) el de compromís,  entre d’altres. Referents al futur, 
frames referents a la naturalesa institucional de la UE –(1) UE superestat,  (2) unió postnacional, (3) 
aprofundiment/expansió– al seu funcionament –(4) eficiència en la presa de decisions– o al model del societat 
–(5) Europa neoliberal de mercat o Europa social i proteccionista.
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En una primera anàlisi aplicada a un corpus de 85 notícies, identifiquen les paraules o 

expressions més recorrents i les sintetitzen en diferents ítems o variables. Els frames 

que s'obtindran al final del procés analitic correspondran a diferents combinacions de 

variables. 

La segona anàlisi correspon a les passes 2, 3 i 4 de la figura que s'adjunta. S'analitza el 

total del corpus i s'identifica si en cada text hi ha els diferents ítems (passa 3) a partir de 

la presència o no de les expressions o paraules associades a cadascun d'ells (passa 2). 

Fig 3. Procés d'anàlisi inductiva de frames seguit a Igartua et al. (2005). Exemple: frame 
'Entrada irregular d'immigrants en pasteres". Font: Elaboració pròpia a partir de la 
informació de l'article Igartua et al. (2005).

Cada combinació de variables pot donar forma a un determinat enquadrament noticiós. 

Per identificar les combinacions més recurrents, es duu a terme la tècnica estadística 
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d'anàlisi factorial, que permet identificar "quines variables poden sumar-se i ser 

estudiades conjuntament perquè remeten a un mateix constructe" (Igartua et al., 2005: 

162). A partir de diferents processos estadístics amb l'objectiu de conèixer la signficació 

estadística de la relació entre les diferents variables, els autors identifiquen 17 

enquadraments noticiosos signficatius (Igartua et  al, 2005: 163).Un cop identificats els 

frames més rellevants a partir de l'anàlisi inductiva del corpus d'anàlisi, es determina, 

ara sí, la presència de cada frame en cadascun dels diaris analitzats.

L'article de Della Porta i Caiani (2010)The elitist populism of the extrem right: A frame 

analysis of extreme right-wing discourse in Italy and Germany estudia, a partir de 

l'anàlisi de frames, els valors que partits i publicacions d'extrema dreta a Alemanya i 

Itàlia atorguen a diferents temes i actors, e.g. la nació, el poble, els polítics i  la família. 

Per obtenir inductivament els enquadraments presents en els textos, apliquen una anàlisi 

gramatical de les diferents afirmacions que conformen el corpus d'anàlisi. La declaració 

és l'unitat d'anàlisi de l'estudi. Per a l'anàlisi, estableixen les següents variables d'anàlisi: 

actor subjecte (el protagonista de la declaració); actor objecte (que és afectat  per l'acció 

de l'actor objecte), acció, tema, i actor aliat/enemic. Per a cada variable, estableixen un 

seguit de possibilitats. Per exemple, poden ser actor subjecte 'el poble', 'els polítics', 

'nosaltres', 'l'extrema dreta', 'els immigrants'. Els frames s'obtenen (1) "codificant no 

només les paraules sinó també les seves posicions [gramaticals] (subjecte, objecte, verb) 

en l'afirmació"; (2) mesurant la freqüència i intensitat  amb què les diferents variables de 

cada categoria apareixen en el corpus d'anàlisi, i la relació entre les variables (Della 

Porta i Caiani, 2010: 187).

Així, per exemple, les autores identifiquen com a més recorrents, en relació amb l'en-

quadrament dels polítics, els adjectius 'corruptes', 'aïllats de la gent' o 'antialiemanys/

antiitalians'; els actors objecte 'Itàlia', 'els italians' o 'els treballadors' i accions com 

"mentir', 'dormir' o 'no respectar la gent.' En resum, l'anàlisi inductiva descrita permet 

inferir l'enquadrament que els textos fan dels diferents temes i actors, a partir de la 

identificació dels adjectius, actors objecte i accions que  s'hi associen amb més 

freqüència.Com es veurà més endavant, el model analític de Della Porta i Caiani conté 

principis de la semiòtica narrativa.
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3.4. El discurs com a font d'anàlisi ideològica.

3.4.1. L’institucionalisme discursiu.

L’institucionalisme discursiu concep els discursos com a font per identificar diferents tipus 

d’idees polítiques. Segons Vivien A. Schmidt, l’institucionalisme discursiu se centra “en el 

rol de les idees en la constitució de l’acció política, el poder de la persuassió en el debat 

polític, la centralitat  de la deliberació per a la legitimació democràtica, la construcció i 

reconstrucció d’interessos i valors polítics, i les dinàmiques de canvi en la història i la 

cultura” (Schmidt, 2008: 305). 

Aquesta autora distingeix entre tres nivells, de més aplicat  a més abstracte (Schmidt, 2008: 

306). El nivell més aplicat és el de les solucions polítiques, és a dir, les propostes pràctiques 

d’acció política destinades a solucionar un problema. Per sota d’aquestes solucions 

polítiques, hi hauria els programes polítics, “paradigmes que reflecteixen les assumpcions 

subjacents que orienten l’acció política” o, dit d’una altra manera, definicions de quins són 

els problemes als quals cal fer front amb l’acció política. Finalment, en un nivell profund hi 

hauria el tercer tipus d’idea: les cosmovisions, que fan referència a “les idees organitzadores, 

valors i principis” morals que orienten la percepció de problemes i la proposta política.

D’altra banda, i en coherència amb altres autors com Benjamin Künzler (2006), Schmidt 

(2009:70) distingeix entre dos tipus d’idees. El primer tipus el formen les idees cognitives: 

definicions causals de quins són “els problemes [polítics rellevants] i com s’han de resoldre”. 

El segon tipus són les idees normatives (o principis guia, segons Künzler): el producte de la 

visió moral sobre com ha de funcionar un determinat aspecte de la societat i les creences 

sobre els efectes que tindrà l’adopció d’una mesura política en relació amb els objectius 

marcats (Künzler, 2006). En síntesi, des de l’institucionalisme discursiu s'interpreten els 

textos com estructures cognitives i extreure’n les propostes i valors polítics que proposa 

l’emissor del text.

3.4.2. L'anàlisi crítica del discurs. 

Mentre que l'institucionalisme discursiu té com a objecte exclusiu d'estudi el discurs, 

l'anàlisi crítica del discurs (ACD) és un paradigma de recerca sorgit de la lingüística que 

analitza el discurs com a "pràctica social" (Martín Rojo, 2001: 41) i, en conseqüència, 
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estudia el discurs, però també les característiques dels emissors i els contextos socials 

en què es produeixvada discurs (Van Dijk, 1996: 15). Segons Ruth Wodak, l'ACD par-

teix de tres supòsits: (1)"el discurs està estructurat per [relacions de] domini"; (2) "cada 

discurs està històricament produit i interpretat"; (3)"les estructures de domini són legi-

timades per ideologies o grups poderosos" (Wodak, 2001:3).

Per això, l'ACD estudia com s'influeixen entre sí els discursos, el context social i polític 

i les propietats de l'emissor (Van Dijk, 1996: 15) amb l'objectiu d'explorar "les relacions 

entre llenguatge i poder" (Wodak, 2001; 2). En conseqüència, l'investigador assumeix 

en conseqüencia un posicionament polític en el sentit ampli del terme (Van Dijk, 

1999:23). Dit d'una altra manera, l’ACD implica "una nova concepció de la tasca 

analítica, lluny d'una mera descripció o contemplació d'un objecte, sinó quelcom que 

requereixi la implicació de l'analista" (Martín Rojo, 2001: 63). 

La definició del concepte ideologia que proposa Van Dijk des de l'ACD és especialment 

interessant. Van Dijk (1999:19) considera que les ideologies són "sistemes que donen 

suport a les cognicions sociopolítiques[i.e. a les representacions sobre la societat] dels 

grups" i que influeixenper tant en les actituds d'aquests grups socials. Les ideologies són 

doncs segons aquesta acepció conjunts de representacions socials compartides per 

determinats grups socials; i influeixen en el coneixement i en les creences a partir dels 

quals els individus interpreten tant  la realitat com el llenguatge (Van Dijk, 1999: 18). 

Tot i no ser necessàriament sistemes complexos, les ideologies es poden construir a 

partir de les categories d'identitat o pertenença, activitats, objectius, normes i valors, i 

posició social i recursos associats a cada grup social (Van Dijk, 1999: 20-21). Estudiant 

els posicionaments manifestos en els textos que els emissors fan sobre temes socials, es 

poden identificar les normes i valors de l'emissor i relacionar-les amb les qualitats que 

l'emissor té com a membre integrant d'un determinat grup. 

El concepte d'ideologia com a constructe format de representacions socials 

identificables en els discursos permet estudiar, mitjançant l'anàlisi de discurs, les 

estratègies discursives que els emissors empren per mantenir o construir la seva 

identitat, sigui aquesta cultural, de classe, nacional o de qualsevol altre tipus. Per 
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exemple, De Cillia et al. analitzen en l'article The discursive construction of national 

identities (De Cillia et al., 1999: 149-173) les estratègies discursives -i.e. els raonaments 

implícits o explícits - emprades per definir la identitat i la identificació amb la nació 

austríaca a partir de l'estudi de les declaracions obtingudes de focus group, articles de 

diari, discursos polítics i entrevistes (De Cillia et al., 1999: 157). D'alta banda, Van Dijk 

(1996: 17) proposa l'estudi de les estructures sintàctiques —topicalització, relacions 

entre clàusules—, de la interacció entre parlants o de les estructures semàntiques —grau 

d'explicitació de la informació—, entre d’altres, com a nivells d'anàlisi.

Autors com Van Dijk (1996:26) o Meyer (2001: 23) coincideixen en el fet  que no hi ha 

una metodologia específicament definida associada a l'anàlisi crítica del discurs, sinó 

més aviat una "sèrie d'aproximacions amb una base teòrica similar i preguntes 

d'investigació similiars" (Meyer, 2001:23). Les recerques se centren en diversos 

aspectes, entre d'altres les estratègies argumentatives, la coherència textual, l'ús de 

frases fetes i metàfores (Meyer, 2001: 25-27). En síntesi, el que dóna unitat al 

paradigma de recerca de l'ACD és el seu objectiu principal de recerca: conèixer, a partir 

de l'estudi dels discursos, dels emissors i dels contextos socials i polítics, de quina 

manera són els grups capaços d'establir, mantenir i legitimar el seu poder a partir de l'us 

de recursos i estratègies discursius (Van Dijk, 1996: 19; Wodak, 2001; 2).

3.4.3. La semiòtica narrativa.

Ferdinand de Saussure  va definir la semiologia19  com "una ciència que estudia la vida 

dels signes immersos en la vida social" (Saussure, 1991: 33) i entenia els signes com 

elements estructurats en sistemes, d'entre els quals la llengua és el més important. 

D'altra banda, Greimas i Courtes afirmen que la teoria semiòtica és "una teoria de la 

significació" que busca "explicitar -en forma d'una construcció conceptual- les 

condicions de l’obtenció i la producció del sentit" (Greimas i Courtes, 1982: 373). 

Podria dir-se, a partir d'aquestes definicions, que la semiòtica s'ocupa en general de 

19Històricament, els termes semiologia i semiòtica han estat utilitzats per fer referència a la disciplina científica 
centrada en l'estudi dels signes (Eco, 1991: 17). En aquest treball empraré per referirme a aquesta disciplina el 
terme semiòtica. 
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l'estudi dels signes manifestos -entesos com a conjunts de signes no només lingüístics- i 

dels significats latents en els textos que projecten aquests signes.

La semiòtica narrativa és una de les subdisciplines de la semiòtica i analitza les 

condicions de producció de sentit a partir de l'estudi de les estructures narratives o relats 

subjacents als textos. Es parteix en la semiòtica narrativa de dues premises. La primera 

és que en els textos hi ha "dos nivells discursius autònoms": el "relat" o estructura 

narrativa, considerat com allò narrat, i el "discurs" o estructura discursiva, entès com "la 

manera de narrar el relat" (Greimas i Courtés, 1982: 272). En segon terme, es considera 

que "les estructures semiòtiques -anomenades narratives- regeixen (...) les estructures 

discursives" (Greimas i Courtés, 1982: 274), i que totes dues estan jerarquitzades en un 

recorregut generatiu. 

S'entèn per recorregut generatiu el camí que relaciona els diferents nivells de 

profunditat semàntica que estructuren un text. En el nivell més superficial, es troben les 

estructures discursives sintàctiques i semàntiques, que dónen forma al discurs i estan 

associades a l'acte de l'enunciació (Greimas i Courtés, 1982: 196). En aquest nivell es 

perceben elements del text com els temes, la retòrica, els espais o els actors. Per sota, hi 

ha les estructures semio-narratives, estructurades en dos nivells: (1) el narratiu, on es 

poden identificar les estructures narratives dels textos; i (2) el fonamental (Greimas i 

Courtés, 1982: 197), que és el més abstracte i correspon al nucli de significació del text, 

constituït pels valors que projecta.  

En conseqüència, la semiòtica narrativa obté, a partir de l'estudi del text manifestat, les 

estructures discursives. L’anàlisi de les estructures discursives permet identificar les 

estructures narratives. I aquestes, en última instància, donen informació sobre el nucli 

de significació del text estudiat. Per fer-ho, aplica l'anàlisi semiòtica, fonamentada en 

tres principis:

(1) Intentio operis: Cal fixar-se en el text per obtenir el significat que el text 

transmet per sí mateix, independentment de la intenció amb la qual l'emissor del text 

l'hagi produït. 
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(2) Fonamentar l'anàlisi en la composició formal: La identificació dels valors es fa 

a partir de l'estudi de les estructures discursives presents en el nivell superficial del 

text. 

(3) Analitzar establint com a horitzó intepretatiu el "lector mitjà": La semiòtica se 

centra en identificar el significat del signe o conjunt de signes analitzats tenint en 

compte la perspectiva del tipus mitjà de receptor del text. Per això, l'objectiu és 

interpretar els signes tal com es manifesten per al "lector mitjà", i evitar tant la sub-

intepretació com la sobre-interpretació (Courtés, 1996: 90).

En relació amb l'anàlisi de les estructures narratives, destaca l'aplicació del model 

actancial, segons el qual es poden identificar les estructures narratives a partir d'una 

sèrie de rols narratius (actancials) duts a terme pels actants, entesos com els subjectes 

dins del text  que participen en un procés narratiu. El model actancial es correspon amb 

la idea que tots els discursos són, en essència, variacions d'un "esquema narratiu 

canònic" (Greimas i Courtés, 1982: 275), i que les variacions d'aquest esquema narratiu 

comú depenen dels rols narratius que en cada discurs s'estableix als actants. Aquests rols 

actancials poden ser categoritzats com segueix (Ruiz Collantes et al., 2011: 102) tot i 

que el model aplicat  pot  contenir alguna variació: objectiu, subjecte actor, subjecte 

d'estat o beneficiari de l'acció, destinatari, assistent, oponent, rival i sancionador de 

l'acció.

En síntesi, aquesta branca de la semiòtica se centra en comprendre "l'organització 

narrativa dels discursos" (Greimas i Courtés, 1982: 275): els relats subjacents que 

corresponen al nivell narratiu del discurs i que donen informació sobre els seus valors i 

significats profunds. Entre d'altres, es pot  identificar en els textos les estructures 

narratives prototípiques, enteses com "les estructure[s]  narrative[s] constituides de 

característiques comunes i d'un nombre de narracions que (...) són similiars i formen un 

grup homogeni" (Ruiz Collantes et  al., 2011: 113); així com els rols i els atributs que les 

les narracions associen a cada actor present en el discurs.

L'articleLa imatge pública de la immigració a les sèries de televisió, de Ruiz Collantes 

et al. (2005-06)aplica una anàlisi semionarrativa a discursos mediàtics. L’objecte 



d’estudi són les trames de les sèries de ficició emeses per diferents canals de televisió 

durant la temporada 2002-2003. L'estudi analitza els "imaginaris i prototips 

socials" (Ruiz Collantes et al., 2005-06: 103) que es projecten en aquests discursos en 

relació amb un col·lectiu, el dels immigrants. Amb aquest objectiu , analitzen les trames 

a partir d'una plantilla que permet codificar quins rols narratius (subjecte d'acció, 

subjecte d'estat, objecte de valor, adjuvant, etc.) s'atorguen a cada personatge–

especialment, als immigrants— que apareix en les trames, i els atributs s’hi associen. A 

partir de l'anàlisi de les característiques i del rol narratiu projectat projectat sobreels 

immigrants, l'estudi identifica les estructures narratives prototípiques  i extreu 

conclusions sobre "els valors més profunds i significatius que configuren la imatge dels 

immigrants" (Ruiz Collantes et al., 2005-06: 112) a les sèries de ficció estudiades.
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4. Estudi previ exploratori.

Tot seguit es presenten els resultats d'un estudi previ exploratori corresponent a una recerca 

realitzada en el marc de l'assignatura Els discursos polítics i l'opinió pública del Màster en 

Estudis Avançats en Comunicació Social de la UPF. La recerca no va dissenyar-se amb 

l'objectiu de validar totes les hipòtesis acabades d'exposar, però sí que s'enfronta amb algunes 

d'elles. L'objectiu delpilot  va ser fer una primera aproximació empírica al tema de recerca 

per provar la validesa d'algunes de les metodologies exposades en el marc analític. És un 

element important  en el procés de confecció del treball final de màster.Aquest estudi m'ha 

servit per introduir millores en la proposta metodològica final que presento en l'apartat 6 de 

l’estudi.  Per tot això, l'apartat 5 resumeix les hipòtesis i les metodologies del treball de, 

n'explica els resultats i en presenta, com a conclusió, les aportacions metodològiques i 

empíriques. 

4.1. Objecte d'estudi, hipòtesis i metodologies associades.

4.1.1. L’objecte de l’estudi: una cimera de caps de govern i d’Estat d’especial 

transcendència en la gestió de la crisi de l’euro.

L’estudi que segueix analitzarà en primer terme les conferències de premsa referents a la 

cimera de l’euro del 9 i 10 desembre de 2011 que van oferir els líders estatals i comunitaris 

amb més protagonisme. En concret, seran analitzades les declaracions en roda de premsa de 

Herman Van Rompuy, president del Consell Europeu; José Manuel Durão Barroso, president 

de la Comissió Europea; David Cameron, primer ministre del Regne Unit; Angela Merkel, 

cancellera d’Alemanya; i Nicolas Sarkozy, president de França. En segon terme, s’estudiaran 

els articles d’opinió i editorials sobre l’esdeveniment publicats pel diari anglès The Times i 

pel diari alemany Die Welten les seves edicions impreses del 10 de desembre de 2011. 

L’estudi analitzarà, en total, 5 conferències de premsa de líders polítics i 9 articles d’opinió.

4.1.2. Contextualització: la crisi de l’euro i la cimera europea del 8 i 9 de desembre.

Amb la introducció de l’Euro, la UE, una entitat política supranacional amb fronteres 

canviants (Hülsse, 2006: 399; Rumelili: 2004:39-40) depenent de l’àmbit de referència i 

sense gran correspondència entre espai comunicatiu i esferes de decisió política, afegiria una 
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nova capa de govern transnacional: una unió monetària -la zona Euro- sense coordinació 

econòmica efectiva entre els Estats que en són membres.

A Europa, la crisi financera i econòmica s’ha convertit també en una crisi de deute sobirà i 

endeutament públic. De la naturalesa política dels problemes financers que cristal·litzen en la 

crisi de deute sobirana en dóna fe un fet: Estats amb nivells similars de deute públic com el 

Regne Unit, poden finançar el seu deute sobirà a preus raonables en tenir un banc central 

amb capacitat decisòria al darrere (Economist Intelligence Unit,  2001: 4). Les successives 

cimeres entre caps de governs europeus celebrades els anys 2009, 2010 i 2011 no han frenat 

la desconfiança dels inversors vers el deute públic de cada cop  més països de l’Euro: 

l’encariment del deute comença a afectar Estats econòmicament més forts com França. A 

desembre del 2011, el govern alemany segueix bloquejant l’emissió de bons públics conjunts 

per als Estats de la zona Euro20. Paral·lelament, els mitjans començaven a especular amb què 

passaria si alguns dels països deixaven l’Euro21. Aquest escenari tindria greus conseqüències 

econòmiques tant per als Estats de la zona Euro com per a la resta d’Estats del mercat únic 

europeu.  El 9 i el 10 de desembre de 2011, l’enèssima cimera europea amb representació 

dels 27 Estats membre de la UE es convoca amb l’objectiu de trobar una solució política a 

aquesta crisi de deute sobirà. 

La matinada del 9 al 10 de desembre, la cimera va finalitzar amb un resultat sorprenent: el 

Regne Unit vetava la possibilitat d’adoptar el nou compromís fiscal acordat per als països de 

l’Euro mitjançant una reforma dels tractats de la UE. Forçava, en conseqüència, a un pacte 

intergovernamental paral·lel als de la UE entre els Estats que volguessin aprofundir en la 

coordinació fiscal. La resta de membres s’havien negat a cedir a les exigències britàniques 

d’assegurar certes condicions beneficioses a canvi de no vetar el tractat. 

El Regne Unit  quedava fora del nou pacte europeu. D’altra banda, com a mínim 23 d’ells –

de dins i de fora de la zona Euro– havien acordat sumar-se a l’acord intergovernamental. Tot 

20El deute públic alemany s’ha convertit en valor refugi i permet Alemanya finançar-se en condicions molt 
favorables. Des del gener del 2011, les turbulències en els mercats de deute públic han afectat finalment altres 
països membre de la zona Euro (a dia d’avui, França o Bèlgica, per exemple, paguen més per endeutar-se que 
mesos abans), excepte Alemanya, que el 2011 ha arribat a col·locar emissions de deute pagant el 0,4% 
d’interessos [vegeu 'Alemania reaviva las dudas al pinchar en una subasta de deuda',El País, 23 de novembre 
de 2011]. 

21Dos exemples: El 13 de setembre de 2012, el setmanari alemany Focus publica un article amb el títol No hi 
ha solucions barates, en què analitza els possibles escenaris resultats d’una sortida grega de l’euro. L’1 de 
desembre de 2011, El País publicava la notícia d’agència Las empresas preparan planes de choque ante un 
eventual fin del euro.
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i la impossibilitat de reformar els tractats de la UE, la majoria dels Estats membre apostaven 

novament per la coordinació fiscal i l’austeritat  pressupostària com a solució a la crisi de la 

zona Euro. 

4.1.3. Objectius de recerca, hipòtesis i metodologies relacionades.

L'estudi busca acomplir dos objectius. D'una banda, (OR1) Determinar en quina mesura els 

discursos dels diaris i dels líders polítics analitzats es fonamenten en una visió paneuropea o 

etnocèntrica de la cimera de l'euro. Les hitpòtesis relacionades són dues. La primera d—cfr. 

H11—estableix  una relació causal entre el grau d'implicació de cada líder polític en la gestió 

crisi de l'euro i el grau de paneuropeïsme dels dels seus discursos. La segona  hipòtesi  —cfr. 

H12—expressa que els articles d'opinió analitzats en els dos diaris seran majoritàriament 

paneuropeus. 

En relació amb el segon objectiu —(OR2) Identificar la influència de cada líder polític en la 

interpretació que cada diari fa de la cimera— s'expressa una hipòtesi: (H21) Cada diari 

tendirà a ser més permeable als missatges del líder polític del seu país que als de la resta de 

líders, i els líders de les institucions europees tindran la representació més baixa. 

La validació de les hipòtesis es durà a terme mitjançant  dues metodologies principals           

—(M1) l’anàlisi de frames, i (M2) l’analísi del discurs segons la teoria de l’insitucionalisme 

discursiu— i una de síntesi (M3), consistent en comparar els frames i les idees polítiques 

dels discursos de líders polítics amb els presents en els diaris. La FIG 4 sintetitza els 

objectius de recerca i les hipòtesis i metodologies relacionades; la FIG 5indica les 

metodologies i indicadors relacionats amb cada hipòtesi. 

Per conèixer la perspectiva paneuropea o etnocèntrica del discursos de líders polítics —hi-

pòtesi H11—i dels articles d'opinió dels diaris —hipòtesi H12—s'analitzaran quatre 

indicadors. A partir d'una recerca contextual, es determina (1) el grau d'implicació de cada 

líder polític en la crisi de l'euro. D'altra banda, mitjançant l'anàlisi de frameses determina (2) 

el marc de referència per establir l'enquadrament, i.e. el col·lectiu de referència subjacent al 

qual es refereixen els frames. En segon terme, s'obtenen a partir de l'anàlisi del discurs dos 

indicadors més: (1) la definició dels problemes que ha de solucionar la cimera; i (2) la 

definició de quines han de ser les solucions a aquests problemes. L'objectiu és 

novament identificar el col·lectiu de referència subjacent a tots dos indicadors. La unitat 
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d'anàlisi emprada per validar la hipòtesi H11 és la declaració del líder polític; en el cas 

de la hipòtesi H12, la unitat d'anàlisi és el conjunt de textos que formen part del corpus.

Per validar la hipòtesi H21, referent a la permeabilitat de cada diari als missatges dels 

diferens líders polítics, es fa necessari estudiar d'una banda el conjunt de textos d'opinió dels 

diaris que forman part del corpus d'anàlisi (unitat d'anàlisi 1); de l'altra, les declaracions del 

líder polític (unitat d'anàlisi 2). S'estudiaran de les declaracions de cada líder els 

emmarcaments referents (indicador 1) al desenvolupament de la cimera; (indicador 2) al 

resultat de la cimera; i (indicador 3) a les causes que han provocat el resultat de la 
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cimera. S'analitzaran també les dades corresponents als indicadors Definició dels 

problemes prioritaris que ha de solucionar la cimera  i Definició de quines han de ser 

les solucions a aquests prtoblemes ja definits en relació amb les hipòtesis H11i H12. En 

segon terme, s'utilitzaran les dades obtingudes a partir de l'anàlisi de frames aplicada als 

textos d'opinió dels diaris. En concret, s'estudiarà el grau de coincidència entre tots dos 

corpus, per determinar: (Indicador 1) la correspondència entre els frames sobre la 

FIG 5. Unitat d’anàlisi, metodologies i indicadors associades a la validació de cada hipòtesi.
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cimera difosos pel líder polític i els difosos pel diari; (Indicador 2) la correspondència 

entre la definició de problemes prioritaris i solucions que ha d'adreçar la cimera 

proposats pel líder polític i la que proposa el diari; (Indicador 3) la diferència en el grau 

de correspondència que assoleix cada líder polític. Per obtenir aquests tres indicadors, 

s'identificarà deductivament quins són els frames i els problemes i les solucions 

políticsproposats pels líders polítics que apareixen també en els diferents diaris. 
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4.2. Resultats.

4.2.1.Discursos polítics i enquadraments sobre el resultat de la cimera de 

l’euro del 9 de desembre de 2011.

OR1
Determinar en quina manera els discursos polítics dels líders polítics 
analitzats en fonamenten en una visió paneuropea o etnocèntrica de la 
cimera de l'euro.

H11 Com més implicada estigui la institució que representa el líder polític en la gestió de la crisi de 
l’euro, més s’aproparà el seu discurs a una perspectiva paneuropea. 

Marc de referència per establir l’enquadrament.En coherència amb la hipòtesi H11, els 

discursos del president francès, la cancellera alemanya, i els presidents del Consell Europeu 

i de la Comissió Europea estableixen un marc de referència paneuropeu –bé del conjunt de 

la UE (Van Rompuy, Barroso), dels 26 països d’acord amb el nou pacte fiscal —Nicolas 

Sarkozy—22 o dels 17 de l’eurozona —Angela Merkel—. D'altra banda, el discurs de David 

Cameron és exclusivament etnocèntric, amb mencions recorrents  als interessos britànics. 

Definició dels problemes prioritaris (nacionals o europeus) que ha de solucionar la cimera i 

de les solucions que cal donar a aquests problemes.

L’ambit de decisió política al qual es refereixen els diferents líders polítics en relació amb 

els problemes i les solucions es correspon en gran mesura amb el marc de referència acabat 

de detallar. Tots els líders, excepte el primer ministre britànic David Cameron, consideren 

problemes prioritaris temes que pertanyen a l’àmbit intereuropeu de presa de decisions.23 

Els presidents del Banc Central Europeu i de la Comissió Europea identifiquen en conjunt 

quatre problemes prioritaris, per als quals proposen vuit solucions. Angela Merkel identifica 

dos problemes: La crisi de confiança i de credibilitat de l’euro i Les dificultats dels bancs de 

la zona euro: totes les mesures de reacció que explica són a nivell europeu. Nicolas Sarkozy 

identifica quatre problemes, dels quals un –La desregulació financera– sobrepassa l’àmbit 

europeu, però per al qual proposa una decisió política a nivell europeu –Implantar una 

22“Primer de tot, acabem d’adoptar la totalitat del contingut de la carta franco-alemanya”,  “Com sabeu, hauríem 
preferit una reforma dels tractats a 27. No ha estat possible degut a la posició dels nostres amics britànics” són 
algunes de les expressions de Sarkozy que revel·len aquest marc de referència.

23Per a una relació completa dels problemes i les solucions proposats per cada líder com a prioritàries per a la 
cimera consulteu l’annex del treball (apartat 9.3.). 
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regulació europea per a les transaccions financeres–. D’altra banda, David Cameron 

identifica quatre prioritats, de les quals tres fan referència a interessos nacionals. La quarta 

prioritat –corresponent a l’àmbit de decisió europea– és redreçar els problemes d’estabilitat 

i de falta de creixement a l’eurozona i estabilitzar l’euro. Cameron defineix aquesta solució 

només després que un periodista li demani explícitament la seva opinió sobre la crisi de 

l’euro.

Conclusió. Es confirma doncs la hipòtesi H11. Els presidents de la Comissió Europea i el 

Consell Europeu, amb un mandat a nivell comunitari, i els caps d’Estat francès i la cap de 

govern alemanya, els països que estan liderant la gestió de la crisi de l’euro, articulen 

discursos amb un marc de referència europeu i propostes polítiques a nivell comunitari o de 

l’eurozona. En canvi, el discurs paneuropeu és tangencial en les declaracions del primer 

ministre britànic, que presenta un discurs centrat en els interessos del Regne Unit.

H12 Els articles d’opinió dels diaris tendiran a analitzar el resultat des d’una perspectiva més 
nacional que paneuropea.

Marc de referència per establir l’enquadrament. Una anàlisi dels enquadaments dels articles 

de diari seleccionats revel·la que l'´unic marc de referència a The Timesés nacional-britànic, i 

a Die Weltés predominantment nacional, tot i l’únic frame que avalua el resultat de la cimera 

de l’euro24 fa referència tant a Alemanya com a Europa.

Definició dels problemes prioritaris (nacionals o europeus) que ha de solucionar la cimera i 

de les solucions que cal donar a aquests problemes.25

The Times. Els articles de The Timesidentifiquen problemes des d’una perspectiva nacional 

–la majoria– i també des d’una perspectiva europea. Tanmateix, els dos problemes europeus 

als quals es fa referència serveixen per justificar el veto britànic. Els problemes nacionals 

identificats en el conjunt d’articles són: Protegir la indústria de serveis britànics; Definir 

la visió del Regne Unit al món; Redefinir l’equilibri de forces entre conservadors 

euroescèptics i no euroescèptics; La pressió dels euroescèptics conservadors a 

Cameron; La pèrdua d’influència del Regne Unit a la UE fruit del veto Els problemes 

24Vegeu 'Ein Gipfel,  der Europa verändern wird', Die Welt, 9/12/2011, p.1: “[Aquesta cimera] canviarà Europa, 
canviarà el nostre país –més del que pensàvem possible fins al moment.”

25Per a una relació completa dels articles i  del seu marc de referència, consulteu l'annex del treball (apartat 
9.3.). Per a cada article, s’argumenta perquè s’asdscriu a un o altre marc de referència.
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europeus són: Els problemes de disseny de l’eurozona com a causa de la crisi de deute 

sobirà; i  Els problemes actuals de la zona euro. Així, per exemple, es justifica el veto 

amb l'argument que “sota la pressió dels mercats, la Europa institucional s’ha anat 

atomitzant (...). L’eurozona no va ser mai un cos coherent” 26.  

Die Welt. Dels articles de Die Welt, només n’hi ha un que faci referència al resultat de la 

cimera –els altres tres es refereixen tangencialment a altres aspectes de la crisi financera–. 

Aquest article identifica dos problemes prioritaris que hauria d’adreçar o haver adreçat la 

cimera de l’euro: (1) la necessitat de més coordinació laboral, d’estàndards socials i 

d’impostos a Europa, i (2) la crisi de finançament dels Estats-crisi (en referència a Itàlia, 

Grècia i Espanya, entre d’altres). Tots dos són problemes associats a la política europea, 

com també ho són les solucions que es proposen a la crisi de finançaments als països en 

crisi. Cal destacar que la solució que proposa l’article —presssionar més els països 

endeutats perquè facin reformes i acabar amb “la solidaritat il·limitada”  amb els “Estats-

crisi”— coincideix amb la visió d’austeritat i contrària a la intervenció del BCE en el mercat 

de deute europeu que defensa la cancelleria alemanya. 

Conclusió. El primer indicador es compleix: a The Timesi a Die Welt predomina un marc de 
referència nacional per analitzar tant la cimera com la crisi de deute europeu i financera, tot i 
que en tots dos diaris es troben anàlisis de situacions referents a la política europea. 

Cada diari tendirà a ser més permeable als missatges del líder polític del seu país que a les 
de la resta de líders, i els líders de les institucions europees tindran la representació més 

H21

1.Anàlisi inductiva dels frames sobre la cimera presents en les declaracions dels líders 

polítics. 

L’anàlisi inductiva estudia tres indicadors: (1) l’emmarcament del desenvolupament de la 

cimera; (2) l’emmarcament del resultat de la cimera; (3) l’emmarcament de les causes del 

resultat de la cimera. Les declaracions dels líders polítics s’han estudiant amb l’objectiu de 

determinar els frames presents respecte d’aquests tres indicadors, i s’han ordenat, en cada 

indicador, segons àmbits temàtics. Cada frameestà fonamentat en la identificació d'una u 

26 Vegeu 'Britain leads an Outer Europe group -of one', The Times, 10 de desembre de 2011, p.8.
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més cites textuals del líder polític corresponent. Tot seguit presentem els resultats de 

l’anàlisi inductiva de frames27.

1.1. Emmarcament del desenvolupament de la cimera.Hi ha dos emmarcaments enfrontats 

respecte del desenvolupament de la reunió de caps d’Estat i de govern del 8 i 9 de desembre. 

D’una banda, Angela Merkel dibuixa una cimera tranquil·la: amb una atmosfera “sempre 

constructiva i bona”  i un intercanvi tranquil d’opinions. Nicolas Sarkozy i David Cameron 

emmarquen la reunió com una cimera amb un cert grau de tensió: el primer declara tots els 

països havien considerat inacceptables les pretensions britàniques, el primer ministre del 

Regne Unit afirma que “no és fàcil quan estàs en un espai amb més gent on tots volen 

pressionar cap endavant”. 

1.2. Emmarcament del resultat de la cimera.Les opinions expressades sobre el resultat de la 

cimera es poden dividir en diferents àmbits temàtics. Per a cada àmbit temàtic, 

s’especificaran els emmarcaments que s’han trobat i els líders que els incorporen en el seu 

discurs. 

1. L’eficàcia de les mesures acordades en la cimera per fer front a la crisi. 

a) Emmarcament 1: Una solució important a curt i llarg termini. Aquest emmarcament 

el defensen tant el president de l’Eurogrup com el de la Comissió Europea. 

b) Emmarcament 2: Una solució a llarg termini. Hi ha un consens més alt en relació amb 

aquest emmarcament. Per exemple, Van Rompuy i Barroso declaren respectivament 

que el pacte fiscal acordat “és una primera passa important”, i que “incrementarà la 

governança, la credibilitat (...) [i] les normes que tenim avui per  a la zona euro”. I 

Nicolas Sarkozy i Angela Merkel van més enllà i emmarquen el resultat de la cimera 

com una fita molt important per assegurar l’estabilitat a llarg termini de la zona euro. 

El president francès afirma que es posen “les bases del que ens semblava necessari per 

canviar estructuralment el funcionament de la zona euro”  i, en la mateix línia, Merkel 

afirma que amb el pacte “se superen les debilitats de la introducció de la divisa 

comuna.”

27Podeu consultar la relació completa de frames amb les cites corresponents a l'annex del treball (apartat 9.3.).
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2. El nou pacte fiscal: compromís dels països o pèrdua de sobirania. 

c) Emmarcament 1: Cessió de sobirania.David Cameron defensa que acceptar el 

pacte fiscal hauria suposat “renunciar a molta sobirania (..) i poder”  en política 

econòmica. Aquesta és de fet la principal raó amb què argumenta la decisió de 

vetar el canvi de tractat sense salvaguardes. La interpretació que del pacte fa el 

president de la Comissió Europea es correspont parcialment amb aquest frame. 

José Manuel Durão Barroso destaca “fins a quin punt els nostres Estats membre 

estan ara preparats per acceptar (...) els poders intrusius i competències de la Unió 

Europea”. 

d) Emmarcament 2: Compromís entre països. Però la majoria de líders comparteixen 

un emmarcament oposat, segons el qual el pacte mostra el compromís dels països. 

Aquest marc el comparteixen Angela Merkel28  i Nicolas Sakozy –que presenten 

les decisions preses com un acte de responsabilitat–, Herman Van Rompuy i José 

Manuel Durão Barroso. 

3. El significat de fer un tractat intergovernamental i no un canvi de tractat de la UE. 

e) Emmarcament 1: El millor compromís possible. Aquest emmarcament apareix en 

les declaracions de tots els líders excepte Nicolas Sakozy, i defensa que, essent 

impossible un consens per canviar el tractat, el tractat intergovernamental permet 

“implantar això que considerem imprescindible per a la unió d’estabilitat i fiscal”, 

en paraules de la cancellera alemanya. 

f) Emmarcament 2: El pacte intergovernamental: riscos i avantatges. L’únic a 

emmarcar l’acord final d’aquesta manera és David Cameron. 

4. La naturalesa de la decisió. 

g) Emmarcament 1: Una decisió col·lectiva (dels Estats que han volgut afegir-s’hi). 

Aquest emmarcament apareix només en els discursos de Nicolas Sarkozy i Angela 

Merkel, que destaquen el fet que els països han adoptat les mesures sense que ningú 

els hagi obligat. L’objectiu és negar que el nou pacte fiscal sigui una imposició 

francoalemanya a la resta de socies europeus.

28Angela Merkel: “Hem deixat clar –i de fet  tots junts– que Europa ha reconegut la gravetat de la situació i que 
estem decidits a aprendre dels errors del passat que han de ser corregits”. 
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5.  Els canvis en el disseny institucional de la UE. 

h) Emmarcament 1: Augment competencial de les insittucions europees. José Manuel 

Durão Barroso, president de la Comissió Europea, defensa que el pacte permet a 

les institucions europees tenir competències “com no havien tingut mai”  en la 

governança de la zona euro. 

i) Emmarcament 2: Les institucions europees no adquireixen noves competències. 

Segons Nicolas Sarkozy, no hi ha un canvi competencial de les institucions 

europees, sinó que només es demana a aquestes que s’encarreguin de certes 

gestions noves. 

j) Emmarcament 3: Un tractat fora del marc governamental de la UE. Per a David 

Cameron, el nou pacte intergovernamental serà fet “a través d’acords 

intergovernamentals fora del tractat i fora de les institucions de la Unió Europea.”

6. Quin nombre de països formen part del pacte i qui en queda fora?

Aquest és un dels marcs determinants i on hi ha més diferències d’emmarcament.

k) Emmarcament 1: 26+1. 26 països estarien d’acord en subscriure el pacte fiscal: tots 

excepte un, la Gran Bretanya. Herman Van Rompuy i Angela Merkel són els que 

presenten el resultat d’aquesta manera, tot i fer-ho de manera més aviat implícita.29

l) Emmarcament 2: 22 + 4. Aquest emmarcament, en canvi, és compartit per David 

Cameron –al qual no interessa presentar Gran Bretanya com el país que queda 

aïllat de la resta de la UE– i Nicolas Sarkozy. Tots dos fan referència als dubtes de 

suecs, hongaresos i txecs d’incorporar-se al tractat.

1.3. Emmarcament de les causes que han provocat el resultat de la cimera.

En coherència amb les posicions enfrontades d’Alemanya i França –a favor del tractat– i el 

Regne Unit –que veta el tractat– hi ha un enfrontament de versions sobre què ha impedit 

reformar el Tractat de Lisboa. 

1. Què ha provocat el desenllaç. 

29Angela Merkel: “Només hi ha hagut un país que s’ha distanciat clarament: aquest ha estat la Gran Bretanya.” 
Herman Van Rompuy: “sA més,  aquest tractat estarà obert als països que no són de la zona Euro. Excepte un, 
tots estan considerant participar-hi.”
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a) Emmarcament 1: Les exigències europees eren inacceptables.David Cameron afirma 

que “no estava preparat per acceptar aquell tractat (...)”  degut a la pèrdua de sobirania 

que implicaria. No explica per això que la coordinació fiscal i econòmica seria només 

vinculant per als països de l’Euro, i per tant no afectaria el Regne Unit. 

b) Emmarcament 2. Les exigències britàniques eren inacceptables. Nicolas Sarkozy 

atribueix el resultat a “un desacord amb els nostres amics britànics”  i afirma que els 

26 països restants havien considerat “inacceptables”  les exigències del Regne Unit de 

ser “exonerat d’un cert nombre de reglamentacions sobre els serveis financers”, 

mentre que Angela Merkel afirma que Alemanya no podia “accpetar aquesta 

condició, i altres països no ho han fet”. Sarkozy reforça l’atribució de responsabilitat 

al Regne Unit30. 

c) Emmarcament 3: Les decisions es prenen exclusivament per salvar l’euro. El 

comparteixen Angela Merkel –que diu que l’important és que els països de l’euro es 

troben “en una crisi de l’euro [amb] diferents causes”  i que el tractat 

intergovernamental permet adreçar les solucions necessàries– i David Cameron. 

Cameron afirma que totes les decisions preses en la cimera ”es deriven d’una cosa: el 

fet que hi ha una moneda única a Europa, l’euro.”

En aquest cas, doncs, es pot veure com Angela Merkel presenta una versió conciliadora, de 

transició, entre els dos emmarcaments extrems (1 i 2), en coincidir parcialment amb 

Cameron, en la idea que el determinant és que les decisions que es prenen són per salvar 

l’euro. 

2. Grau de visibilitat dels frames dels líders polítics en els textos d’opinió dels diaris.

Aquest apartat presenta els resultats de l’anàlisi deductiva de frames aplicada als textos 

d’opinió dels diaris. La unitat d’anàlisi és el diari i, per tant, en l’explicació dels resultats es 

detallaran els emmarcaments presents a The Timesi Die Welt. Per obtenir aquestes dades, 

s’han codificat només els frames que estaven presents en els discursos dels líders polítics. 

De l’anàlisi (veure FIG.???) destaquen les següents dades: 

30Sarkozy: “Un no pot d’una banda demanar una clàusula d’opt-out per no estar dins l’euro i de l’altra demanar 
participar a totes les deciosions d’un euro que no solament no es vol tenir sinó que (...) s’arriba a criticar, és de 
fet impossible.”
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The Times. En els cinc articles de The Times trobem quatre emmarcaments presents també 

en els discursos de líders polítics. Per grau d’importància són: 26+1 (Regne Unit aïllat); 

Pèrdua de sobirania; Exigències europees inacceptables i Decisions exclusivament per 

salvar l’euro. El primer emmarcament coincideix amb Merkel i Van Rompuy i contradiu 

l’emmarcament de David Cameron –22+4 (Quatre països dubten d’adoptar l’acord). En els 

altres tres emmarcaments, The Timescoincideix amb Cameron: es dóna també la 

circumstància que Cameron és l’únic en emmarcar els esdeveniments d’aquesta manera en 

tots tres casos. Coincidència total entre The Timesi Cameron pel que fa a les causes del 

desenllaç de la cimera i l'enquadrament referent a la pèrdua de sobirania, i divergències pel 

que fa a la posició de Gran Bretanya a Europa. Cap dels frames proposats per Sarkozy 

apareixen a The Times; mentre que el diari coincideix en el frame26+1 amb Herman Van 

Rompuy i Angela Merkel. Per acabar, destaca el fet que The Timesrebutja expressament el 

frame que proposen només Barroso i Van Rompuy, i la tesi compartida per tots menys 

Cameron segons la qual el resultat de la cimera significa un canvi important en la crisi de 

l’euro.

FIG 6. Grau de visibilitat dels frames dels líders polítics en els textos d’opinió dels diaris.
Les caselles en blanc i amb el símbol ø expressen que no s’ha trobat el frame.En vermell intens, 
apareixen els frames que cada diari rebutja expressament. Les caselles amb el color atorgat a la 
capçalera del diari expressen que s’ha trobat el frame en el diari (el número indica el nombre de 
textos en què s’ha trobat el frame–.

Emmarcaments
DiarisDiaris V a n 

Rompuy Barroso Cameron Sarkozy MerkelEmmarcaments
DIE WELT T H E 

TIMES

V a n 
Rompuy Barroso Cameron Sarkozy Merkel

1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.
Una cimera tranquil·la ø ø X
Una cimera amb certa tensió ø ø X X
2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.
Solució important a curt i llarg termini Rebutja [1] Rebutja [1] X X
Solució a llarg termini / canvi estructural 1 Rebutja [1] X X X X
Pèrdua de sobirania 1 3 X
Compromís, acte de responsabilitat ø ø X X X X
El millor compromís possible ø ø X X X X
Riscos i avantatges ø ø X
Decisió col·lectiva ø ø X X
Més competències per a la UE ø ø X
Les mateixes competències per a la UE ø ø X
Tractat fora de la UE i les seves institucions ø ø X
26 +1 (Regne Unit aïllat) 1 4 X X
22 + 4 (Quatre països dubten dʼadoptar lʼacord) ø ø X X
3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.
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Emmarcaments
DiarisDiaris V a n 

Rompuy Barroso Cameron Sarkozy MerkelEmmarcaments
DIE WELT T H E 

TIMES

V a n 
Rompuy Barroso Cameron Sarkozy Merkel

Exigències europees inacceptables ø 1 X
Exigències britàniques inacceptables ø ø X X
Decisions exclusivament per salvar lʼeuro ø 1 X X

Die Welt. Els frames que s’han tobat –solució a llarg termini/canvi estructural, 26+1 
(Regne Unit aïllat) i pèrdua de sobirania– pertanyen a un sol article –Ein Gipfel, der Europa 

verändern wird–, l’únic que parla específicament de la cimera. Coincideixen respectivament 
amb tots els líders menys Cameron; amb Van Rompuy i Merkel; i amb Cameron. No 

s’adverteix, per tant, una influència molt superior de cap dels líders polítics, en contra del 
que proposava la hipòtesi.

3. Grau de correspondència de les definicions de problemes i solucions polítics de líders i 

diaris.

The Times. En coherència amb l’enfocament nacional de tots els articles d’opinió analitzats, 

les definicions de problemes no coincideixen amb cap líder excepte Cameron, perquè no 
tracten problemes relacionats amb l’objecte de la cimera. En coherència amb Cameron, The 

Times coincideix a considerar una amenaça per al Regne Unit la regulació dels serveis 
financers; les dues altres definicions de problema proposades per The Times fan referència a 

temes de política interna britànica.

D’altra banda, destaca pel que fa a les solucions proposades el fet que The Times coincideix 

amb tots els líders analitzats excepte Merkel a considerar prioritària la compra massiva de 
deute públic de països en dificultats per part d’institucions comunitàries, de manera directa o 

indirecta.

Die Welt. Die Welt coincideix només amb una definició de problema present en els 

discursos: la falta de coordinació fiscal en la zona euro, d’acord amb The Times i els 
discursos de Cameron, Sarkozy, Merkel i Van Rompuy. Destaca que caldria també una 

coordinació europea pel que fa a estàndards laborals i socials, i critica el poder desmesurat 
d’agències de rating i mercats. 

Pel que fa a les propostes solució, coincideix en demanar més coordinació fiscal a la zona 
euro —com fan també tots els líders polítics—, i a demanar austeritat prossupostària —com 
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fan Barroso, Merkel i Sarkozy—. Proposa d’altra banda més duresa amb els països en 

dificultats perquè duguin a terme més reformes.

Conclusions. Pel que fa a The Times, s’observa(1) una gran permeabilitat o coincidència del 

diari amb els frames sobre la cimera expressats pel primer ministre britànic, i (2) una 

coincidència parcial amb algun frame de Merkel; (3) s’obvia a més l'emmarcament proposat 

Nicolas Sarkozy i (4) que tots els framesproposats només per Van Rompuy i Barroso són 

rebutjats. Els resultats es correspondrien amb la hipòtesi H21 amb un matís: The Times 

ignora el frame de Cameron segons el qual el Regne Unit no queda aïllat a Europa després 

de la cimera, i s’alinia en aquest cas amb les tesis de Merkel i Van Rompuy. Com s’ha vist, 

en el cas de les definicions de problemes i solucions la correspondència és menor. D'altra 

banda, Die Welt aposta per una línia més dura a favor de l’austeritat. Excepte per això –que 

és coherent amb la visió política de la cancellera alemanya Angela Merkel– no s’adverteix 

una coincidència ni en els frames ni en les propostes polítiques decantada vers algun dels 

discursos dels líders polítics.

En conseqüència, no és possible validar la hipòtesi H21, segons la qual cada diari tendirà a 

ser més permeable als missatges del líder polític del seu país que a les de la resta de líders, 

i els líders de les institucions europees tindran una visibilitat més baixa; tot i que les dades 

de The Times indiquin una tendència coherent amb la premissa expressada. Per poder 

obtenir un volum d’informació prou rellevant respecte de les propostes de problema i 

solució política, caldria ampliar el període d’analisi en els diaris. Les propostes polítiques 

responen normalment a visions del funcionament polític de la societat, i un període més 

ampli d’anàlisi permetria obtenir més dades.

FIG 7. Grau de correspondència de les definicions i solucions de lídes polítics i diaris.
Les caselles en blanc i amb el símbol ø expressen que no s’ha trobat el frame en cap dels articles del diari.En la primera 
columna, apareixen en groc o vermell clar, respectivament, les solucions i problemes que no han estat proposats pels líders 
però sí pels diaris.

Indicador 1. Problemes prioritaris que cal 
solucionar a la cimera.

DiarisDiaris V a n 
Rompuy Barroso Cameron Sarkozy MerkelIndicador 1. Problemes prioritaris que cal 

solucionar a la cimera. DIE WELT T H E 
TIMES

V a n 
Rompuy Barroso Cameron Sarkozy Merkel

EuropeusEuropeusEuropeusEuropeusEuropeusEuropeusEuropeusEuropeus
Falta de creixement econòmic ø ø X
Crisi de deute immediata ø ø X X
Falta de coordinació fiscal en la zona euro X ø X X X X
Falta de coordinació dʼestàndards laborals i socials 
a Europa X ø
Crisi de confiança [dels inversors en els països de 
lʼeuro] ø ø X X X
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Indicador 1. Problemes prioritaris que cal 
solucionar a la cimera.

DiarisDiaris V a n 
Rompuy Barroso Cameron Sarkozy MerkelIndicador 1. Problemes prioritaris que cal 

solucionar a la cimera. DIE WELT T H E 
TIMES

V a n 
Rompuy Barroso Cameron Sarkozy Merkel

Reforçament de lʼestabilitat de la zona euro ø ø X
Desregulació financera [INTERNACIONAL] ø ø X
Problemes de la zona euro (crisi de lʼeuro) ø X
El poder desmesurat dʼagències de rating i mercats X ø
NacionalsNacionalsNacionalsNacionalsNacionalsNacionalsNacionalsNacionals
Amenaça dels interessos britànics (serveis 
financers) ø X X
Defensa del lliure mercat i el comerç lliure 
comunitari ø ø X
Definir la visió del Regne Unit al Món ø X
Cameron patia una gran pressió per part dels 
conservadors euroescèptics del seu partit ø X

Indicador 1. Solucions proposades als 
problemes.

DiarisDiaris V a n 
Rompuy Barroso Cameron Sarkozy MerkelIndicador 1. Solucions proposades als 

problemes. DIE WELT T H E 
TIMES

V a n 
Rompuy Barroso Cameron Sarkozy Merkel

EuropeesEuropeesEuropeesEuropeesEuropeesEuropeesEuropeesEuropees
Afavorir creixement econòmic i creació de llocs de 
treball. ø ø X
Compra massiva de bons nacionals per part 
dʼinsittucions eruopees (ESFSF o dʼaltres) ø X X X X X
Emissió dʼeurobons ø ø X
Coordinació fiscal i governança econòmica (tractat 
intergovernamental) X ø X X X X X
Austeritat pressupostària X ø X X X
Sancions automàtiques als que no compleixin els 
compromissos fiscals ø ø X
Retirada de la mesura dʼimplicar el sector privat en 
les quites en cas de fallida de països ø ø X X X
Taxa sobre les transaccions financeres a la UE ø ø X
NacionalsNacionalsNacionalsNacionalsNacionalsNacionalsNacionalsNacionals
Aconseguir protecció de la no regulació dels serveis 
financers britàncis ø ø X
Aïllar els euroescèptics del P.Conservador més 
radicals ø X
Més pressió als països fiscals amb reformes X ø
Acabar amb la solidaritat dels països salvadors als 
països en crisi X ø

4.2.2. Aportacions empíriques i metodològiques de l'estudi pilot.

1. Hi ha esdeveniments polítics que generen debats públics paral·lels sobre temes de 

polítics europea a diferents països i al mateix temps, però això no és condició suficient per 

al sorgiment d’una esfera pública.L’anàlisi mostra la divergència en el marc de referència 

(nacional, per a The Times; nacional/europeu, per a Die Welt) de la interpretació periodística 

d’uns fets de política europea. Més enllà del fet que els diaris escriguin sobre aquests temes i 

presentin visions diferents, serà difícil que sorgeixi un debat públic a escala europea si els 
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diaris adopten una perspectiva exclusivament nacional per analitzar els fets. El resultat  de 

l’anàlisi dels articles de Die Weltmostra la incorporació en el seu discurs de frames i 

propostes polítiques a nivell europeu, la qual cosa suggereix, en coherència amb les receques 

de Trenz (2000) i Conrad (2009), que alguns diaris de referència nacionals sí podrien estar 

contribuint a un debat públic europeu.

2. Hi ha una gran convergència entre els discursos dels líders europeus i de dos líders 

estatals —Angela Merkel  i Nicolas Sarkozy—. Això podria suggerir que els temes europeus 

s’introdueixen en agendes nacionals presentats des d’una perspectiva europea, al menys per 

part  d’alguns polítics. D’altra banda, l’excepció d'entre els discursos analitzats, el discurs de 

Cameron, amb una perspectiva nacional, suggereix que el grau d’europeització del debat 

públic pot variar de manera determinant depenent del país. Així mateix, els resultats de 

l’anàlisi mostren que en aquest cas la valoració i perspectiva positiva i nacional/paneuropea 

(Die Welt) o negativa i exclusivament nacional (The Times) del tractat intergovernamental es 

correspon amb l’emmarcament que proposa el líder polític del país. 

3. Tot i la divergència en els resultats de la cimera entre el  primer ministre britànic i la 

resta de líders, l’anàlisi  del discurs ha mostrat una convergència total en la recepta  per 

superar la crisi de deute sobirà a la zona euro.Els cinc líders polítics han coincidit a 

considerar imprescindible la coordinació fiscal i l’augment del control europeu als Estats de 

la UE, com a mínim als de l'eurozona. Aquesta proposta va associada a un pacte d’austeritat 

pressupostària imposat sota sancions. Cameron està en contra de canviar el tractat  de la UE, 

però no perquè no cregui que els països de l’Eurozona no hagin de prendre aquestes 

mesures, sinó perquè vol protegir interessos propis aliens a l’objecte de la cimera i de l’acord 

intergovernamental. El diagnòstic sobre la solució a la crisi de deute sobirà que fan els líders 

és doncs similar; malgrat les nacionalitats dels diferents líders. 

4. Les teories del framing i de l’institucionalisme discursiu són eines analítiques útils per 

conèixer l’aproximació política (en l’eix nacional i  en l’eix ideològic) dels diaris, però 

calen mostres més àmplies per obtenir resultats significatius i extrapolables.S’ha vist com 

els diaris rebutjaven alguns emmarcaments –i també propostes– i n’adoptaven d’altres 

coincidents amb els discursos dels líders polítics. Caldria fer una anàlisi amb diaris de 

ideològicament més variats i un període de temps més ampli per saber si els mitjans de 

comunicació de referència ofereixen en els textos d’opinió alternatives polítiques al discurs 

48



econòmic dominant o si, en coherència amb els líders més influents a nivell europeu, 

proposen només una sortida d’austeritat a la crisi.Calen un univers i una mostra més àmplia 

també per determinar la perspectiva nacional o europea de la línia editorial del diari vers la 

crisi de deute europeu, ja que els resultats fruit d’aquesta anàlisi no poden extrapolar-se al 

conjunt de la cobertura informativa. La falta de volum de dades per confirmar la hipòtesi 

H21 reforça aquesta conclusió. Una anàlisi d’aquest tipus seria útil no només per analitzar 

fins a quin grau existeix una esfera pública a qualsevol nivell, sinó també la salut d’aquesta 

esfera mesurada segons el seu grau de pluralisme polític31, també a nivell europeu.

5. L'anàlisi de frames i idees polítiques pot ser complementat amb altres metodologies 

destinades a indentificar la relació de forces en el debat polític: l'anàlisi de fonts i l'anàlisi 

d'agenda.Analitzant les fonts que utilitzen els diaris en la cobertura informativa és un 

mètode complementari per determinar la influència com a emissor d'informació de cada líder 

polític. D'altra banda, a més d'estudiar com s'interpreta un afer polític i quines solucions i 

problemes es defineixen en relació amb l'afer, explorar quins són els temes que els diaris 

posen al capdamunt de l'agenda permetrà obtenir més indicadors per determinar el grau de 

convergència amb el discurs de cada líder polític. 

31El pluralisme polític als mitjans podria definir-se com “l’accés als mitjans de comunicació dels diferents 
grups i actors polítics i  (...) la garantia del dret a ésser informat de manera correcta i completa sobre l’àmplia 
varietat dels punts de vista polítics” que hi ha en una societat (K.U. Leuven: 2009, p. 34).
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5. Objectius i hipòtesis de la recerca.

Un cop exposats els principals conceptes i teories en què es fonamenta la recerca i els 

antecedents acadèmics de la mateixa, és moment d'aturar-se abans de plantejar el 

disseny metodològic de la recerca. Aquest apartat exposa quins són els objectius i les 

hipòtesis principals de la investigació que es presenta. 

El propòsit d’aquest  treball és aprofundir en la recerca sobre l’existència o no d’una esfera 

pública europea. Per assolir-lo, es proposa analitzar el grau de convergència entre els articles 

d’opinió i les notícies de diaris de referència, d'una banda, i els discursos de representants 

polítics, de l'altra. 

Partint de la conceptualització gradual d’esferes públiques proposada per Eriksen (2005: 

349), considero que líders polítics i mitjans de comunicació generalistes són dos actors 

essencials en l’esfera pública generalista.  Per això crec que té especial sentit estudiar l’esfera 

pública europea a partir de l’anàlisi de mitjans d'informació general. Aquests són els que 

intermedien en l'esfera pública generalista (Eriksen, 2005: 348) i contribueixen de manera 

determinant a legitimar democràticament la política i les institucions. 

En segon terme, considero que les definicions de poder i política de Strange (2006) 

detallades abans són especialment adequades per analitzar els fenòmens polítics 

adequadament en el segle XXI. Per això, parteixo d’una definició àmplia de discurs polític, 

segons la qual ho seria tot aquell text en els qual hi ha subjacent  una visió sobre la distribució 

de valors formulats per individus o col·lectius amb influència en la distribució de valors que 

afecten una societat. Des d’aquesta perspectiva, tant les declaracions de líders polítics com 

els textos d’opinió de diaris són discursos polítics.

Per aquestes raons, la recerca que es proposa analitza (1) com alguns dels diaris de referència 

del Regne Unit, Alemanya, Espanya, França i Itàlia interpreten les causes, el 

desenvolupament i els resultats relacionats amb la crisi de deute sobirà i (2) a quines solu-

cions polítiques per sortir de la crisi de l'euro dónen més publicitat. 

La pregunta inicial és, com s’ha avançat en la introducció del treball: 
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- Quin és el grau de convergència dels discursos dels diaris de referència 
d’Alemanya, França, Espanya, Itàlia i Regne Unit sobre la crisi  de deute europeu -
durant l'any 2010- i les institucions corresponsables de la seva gestió?

Tot seguit es presenten, de manera argumentada, els objectius de recerca i les hipòtesis 

que desenvolupen la pregunta inicial. 

Aquesta recerca s'estructura en tres eixos. D'una banda es pretèn, a partir d'una anàlisi 

centrada en 5 països de la UE, reflexionar sobre l'existència d'una esfera pública 

europea. Es pararà atenció a aspectes relacionats amb la convergència discursiva dels 

diferents mitjans, que permetin explorar si hi ha tant una identitat compartida com un 

marc de referència polític comú i legitimat. D’altra banda, s'analitzaran les idees 

polítiques i econòmiques vinculades a la solució de la crisi de l'euro, amb la voluntat de 

conèixer el grau de qualitat del(s) debat(s) democràtic(s) sobre el fenòmen. I, finalment, 

s'estudiarà la representació mediàtica de les institucions europees, corresponsables en la 

gestió de la crisi i peça fonamental del procés de construcció europea.

El disseny de la proposta de tesi es fonamenta en dues idees. La primera és que tant els 

mitjans de comunicació com els líders polític exerceixen una influència important en 

l'esfera pública. En conseqüència,  el grau de convergència discursiva que s'identifiqui 

en relació amb la narració que aquests dos tipus d'actors facin d'afers d'interès general 

és significatiu per determinar l'existència d'una esfera pública corresponent. És 

necessari per tant especificar com s'investigarà en el treball de recerca la convergència 

discursiva. 

La convergència discursiva podria definir-se com el grau de conicidència entre 

discursos o emissors respecte de la valoració o narració d'un determinat afer. Per això, 

és clara en primer terme la necessitat de dur a terme anàlisis comparades entre certs 

discursos i conjunts de discursos, per conèixer la coincidència en relació amb certs 

indicadors. 

La definició dels indicadors i de les metodologies rellevants per a l’anàlisi es deriven 

d’una noció de convergència discursiva operativa per al present treball. Aquesta ha de 
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tenir en compte dues consideracions: (1) l'objectiu principal del treball és explorar si es 

compleixen en alguns països de la UE les condicions teòriques associades al sorgiment 

de l'esfera pública europea. Per tant, (2)l'anàlisi de la convergència discursiva ha de 

contribuir a explorar si des dels discursos estudiats es contribueix a la construcció d'una 

identitat comuna i a la legitimació d'institucions també comunes a diferents Estats. 

El primer objectiu de recerca està relacionat amb la importància de conèixer en quina mesura 

els mitjans contribueixen a la construcció d'una identitat comuna europea. És, en síntesi:

• OR1: Determinar en quina mesura els discursos dels diaris i dels líders polítics 

analitzats es fonamenten en una perspectiva paneuropea o etnocèntrica.

Dues hipòtesis se subordinen a aquest objectiu de recerca. Totes dues es fonamenten en 

la divergència entre l’àmbit de referència dels principals mitjans generalistes –també els 

diaris de referència– a Europa, que és predominantment nacional, i l’àmbit de referència 

paneuropeu de les institucions i àmbits de decisió política relacionats amb la UE i la crisi 

de l’euro. 

La primera hipòtesi, i les dues sub-hipòtesis que se’n deriven, fan referència als textos 

publicats pels diaris de referència: 

o  H11:Els diaris analitzats cobriran majoritàriament la crisi de l'euro des d’una 

perspectiva més etnocèntrica que paneuropea. Consegüentment, (H11.1 )el grau 

de convergència discursiva entre diaris dependrà més del país d'origen del diari 

que de la seva orientació ideològica.I, també en conseqüència, (H11.2) la 

legitimitat atribuïda pels diaris a les institucions europees i als seus 

representants serà inferior a l’atribuïda a les institucions estatals de govern. 

La segona fa referència als discursos pronunciats pels líders polítics:

o H12: La perspectiva dels discursos de líders nacionals serà predominantment 

etnocèntrica,  i la dels líders d’institucions europees predominantment 

paneuropea.

La negociació en el discurs públic (Conrad, 2009: 40) de quins són els temes o 

esdeveniments que afecten a un conjunt de persones contribueixen a construir una identitat 

compartida en aquest grup (Kantner, 2006). En conseqüència, una convergència entre els 
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discursos d'actors de diferents països sobre quins són els afers d'interès general més 

rellevants és un indici d'especial rellevància per estudiar l'esfera pública. L'anàlisi d'agendes, 

que ha estat desenvolupat des de la teoria de l'agenda-setting, és per tant una metodologia 

útil per a la recerca. 

D'altra banda, el quart i últim objectiu de recerca està directament relacionat amb la voluntat 

de conèixer el grau d'etnocentrisme de la cobertura informativa: 

• OR4: Identificar els rols assignats pels diaris al col·lectius identitaris i a les 

institucions de govern estatals i  comunitàries que aperareixen associats a la crisi de 

l'euro.

Si les identitats estan relacionades amb els "valors, les tradicions, la cultura, la 

moralitat" (Kantner, 2006: 508), és especialment útil també saber si hi ha una 

coincidència en la interpretació que els diferents emissors fan, en els seus discursos, 

de cada afer i dels protagonistes implicats. Per això, aquest treball es proposa també 

estudiar —mitjançant l'anàlisi de frames— els valors  que als diferents afers i 

protagonistes –líders polítics, institucions, països, col·lectius identitaris– es 

projecten des dels discursos estudiats. Com s'ha argumentat en el marc teòric, la 

construcció de la identitat està inexclusablement lligada a la definició de l'alteritat 

(Rumelili, 2004: 29). Identificant els rols narratius associats projectats en la cobertura 

informativa sobre diferents Estats, nacionalitats i institucions, es poden inferir tant els 

atributs com les definicions del que és característic del propi grup i del que es defineix 

com l'altre. Per això, les hipòtiesis H12  i H11.2. estan relacionades tant amb el primer 

com amb el quart objectiu de recerca. 

Com he argumentat en l'apartat 3 del treball, considero que certs principis de la 

semiòtica narrativa són molt  útils a l'hora d'obtenir, a partir de l'estudi de les 

estructures narratives dels dicursos, el significats que aquests projecten i els valors 

que atribueixen als objectes representats en el discurs. Per això, i en coherència amb 

els treballs d'anàlisi de frames d'Igartua et  al. (2005) i Della Porta i Caiani (2010), 

s’incorporen, en la construcció del marc analític per identificar els frames presents 
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en els discursos, alguns dels trets significatius de la semiòtica narrativa, entre 

d'altres el model actancial32. 

El segon objectiu de la investigació és:

• OR2: Identificar la influència de cada polític en la interpretació que cada diari fa de 

la crisi de l'euro.  

La raó d'aquest objectiu és doble. D’una banda, es vol conèixer en quina mesura els 

líders polítics i els diaris contribueixen a la formació d'una esfera pública generalista a 

nivell continental, a partir de la determinació del grau de permeabilitat que cada diari té 

en relació amb els discursos de cada líder polític. De l’altra, es pretén analitzar el poder 

que cada líder, com a emissor d’informació i d’opinió, té en la construcció de l’agenda 

mediàtica  associada a la crisi de l’euro. Les hipòtesis que se'n deriven (H21, H22 i H23) 

estan subordinades a la hitpòtesi H11. Com en el cas de les afirmacions H11.1 i H11.2, 

la validació de les hipòtesis H21, H22 i H23 servirà per validar o refusar la hipòtesi H11.

Referent a la influència mediàtica dels líders polítics, es plantegen tres hipòtesis.

o H21: Els diaris tendiran a ser més permeables a la interpretació de la crisi 

proposada pels líders polítics que representin el seu propi país d'origen.

o H22: L'emmarcament de la crisi proposat pels líders de les institucions europees 

tindrà una presència més baixa en els diaris que els dels representants 

d'institucions estatals.

D'altra banda, i com es deriva de les aportacions metodològiques de l'estudi pilot, el 

grau de convergència discursiva entre les declaracions dels líders polítics i els textos 

de diaris és només un dels aspectes significatius que permeten identificar la 

influència que cada polític té en les narracions que fan els mitjans de la crisi de 

l'euro. En la determinació i negociació d'agendes mediàtiques juga també un rol 

essencial l'autoritat de l'emissor de la font com a font informativa. El treball amb les 

fonts és un del factors determinants de tot producte periodístic (Quesada, 2004:131; 

Blanco, 2004:100) i les notícies, en atorgar més visibilitat a unes fonts que a unes 

32 En l'apartat 6.4. d'aquest treball es detalla amb més profunditat com s'aplicaran les diferents metodologies. 
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altres, projecten l'autoritat de cada font en relació amb l'afer narrat (Ericson, 

1989:3). Consegüentment, l'anàlisi de quines són les fonts que apareixen en la 

informació dels mitjans serveix tant per conèixer la visibilitat mediàtica de cada 

institució i líder polític com per saber si els mitjans de diferents països atribueixen la 

mateixa importància a cada font, la qual cosa seria també indicador de convergència 

discursiva. Per això, la tercer hipòtesi relacionada amb aquest objectiu és:

o H23: Els líders d’institucions de govern estatals del mateix país que el diari 

analitzat tindran una major visibilitat  com a fonts que la resta de líders, en 

especial en comparació amb els líders d'institucions europees.

El treball de recerca que es proposa pretèn, a més, reflexionar sobre el rol que les idees tant 

de mitjans com de líders polítics tenen “en la constitució de l’acció política, el poder de la 

persuassió en el debat polític (...) [i] la construcció i reconstrucció d’interessos i valors 

polítics” (Schmidt, 2008: 305) a través dels discursos. Una homogeneïtat en les opinions 

sobre els afers polítics seria contraria al pluralisme informatiu, que és condició necessària per 

al funcionament de les democràcies representatives (K.U. Leuven, 2009: 34). En 

conseqüència, el grau de convergència discursiva és un indicador útil per determinar si dins 

d'una societat es dónen les condicions per a l'existència d'una esfera pública que, a més, 

compleixi la seva funció de control democràtic de les institucions de govern. 

Amb aquesta voluntat, s’analitzaran també les definicions de problemes i solucions 

polítiques que apareixen en els textos analitzats es presenten, seguint les directrius 

metodològiques de l’institucionalisme discursiu. El tercer objectiu de recerca apel·la 

directament a la voluntat d'analitzar ideològicament els discursos objecte d'estudi.

 

• OR3: Identificar el grau de pluralisme ideològic present en la cobertura de la crisi 

europea duta a terme pels diaris de referència analitzats en relació amb les 

solucions polítiques a la crisi de deute europeu. 

Aquest objectiu es justifica en primer terme per la necessitat  de determinar si el conjunt 

de diaris compleixen amb la seva funció democràtica d'ajudar els ciutadans a formar-se 

una opinió a partir de la difusió de diferents idees polítiques. En segon terme, analitzar si 
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la convergència discursiva depèn més de la nacionalitat del diari que de la seva 

orientació ideològica és útil per determinar el grau de contribució dels diaris a un fòrum 

comú europeu.  

Des de l'inici de la crisi, tant els governs estatals analitzats com les institucions europees 

han apostat, independentment del seu color polític, per una sortida neoliberal a la crisi: 

caracteritzada principalment per retallades d'inversió pública i reducció de la despesa 

social. Consegüentment, la hipòtesi que desenvolupa aquest objectiu és: 

o H31: Hi haurà un grau baix de pluralisme ideològic al conjunt de diaris en relació 

amb les solucions polítiques que es proposen per solucionar la crisi de deute 

europeu.

(La hipòtesi H11.1., referent a la influència del país d'origen en la determinació de com 

cobreix cada diari la crisi de l'euro, està també relacioanda amb aquest objectiu de 

recerca.)

 

Per concloure, cal tenir dues característiques del treball que es presenta. D’una banda, 

s’estudiarà una gran quantitat de textos i s’obtindrà un gran nombre de dades.  De l’altra, la 

recerca pretèn explorar si hi ha relacions significatives de convergència discursiva entre els 

diferents diaris. El tractament estadístic de les dades serà, en alguns moments del procés, la 

metodologia que permetrà determinar si les relacions entre diferents variables —per 

exemple, el país d’origen del diari i el nombre i tipus de fonts de la cobertura informativa, o 

la línia editorial del diari i els frames presents en els textos— influeixen o no en el grau de 

convergència discursiva. 

La FIG 8 expressa de manera gràfica la relació entre les diferents hipòtesis i els objectius de 

recerca. S'hi esmenten també les metodologies d'anàlisi, l'explicació de les quals es 

desenvolupa tot seguit.
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FIG 8. Diagrama de síntesi. Objectius de recerca (OR) , hipòtesis (H) i metodologies d'anàlisi (M)  que 
s'empraran en la recerca.
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6. Metodologia.
Aquest apartat l’element nuclear de la proposta de tesi doctoral. En un primer moment, 

s’hi especifiquen els components, les dimensions i els indicadors que estructuren els 

conceptes essencials de la recerca. En un segon moment, es fa una exposició raonada de 

l’objecte d’estudi –la cobertura informativa de la crisi de l’euro– i de les decisions 

relacionades, com l’elecció de diaris de referència, la delimitació dels esdeveniments 

objecte d’anàlisi, o la selecció dels líders polítics els discursos dels quals seran 

analitzats. En aquest context es detallen els universos, les mostres i els corpus d’anàlisi 

que seran estudiats. La part final de l’apartat explica amb més detall la metodologia: 

s’hi sintetitzen les principals decisions associades a cada mètode d’anàlisi i, finalment, 

es descriu el procés de validació de les diferents hipòtesis. 

6.1. Conceptes principals de la recerca.

Els 6 conceptes principals de la recerca que es proposa són (0) Discurs polític; (1)  

Convergència discursiva; (2) Perspectiva discursiva; (3) Orientació ideològica del 

diari; (4) Influència mediàtica (dels líders polítics i de les institucions); (5) Pluralisme 

ideològic en els mitjans. La definició de cada concepte explicita a més les dimensions, 

els components i els indicadors que estructuren cada concepte. La definició dels 

conceptes i d’algunes de les dimensions apareixen en blau associades al nom de cada 

element. Cal emfasitzar que els diferents conceptes –i les seves dimensions, components 

i indicadors– han estat dissenyats en coherència amb els objectius de recerca. Per això, 

es composen només d’indicadors que són útils després per validar les diferents hipòtesis 

de l’estudi, que són a la vegada coherents amb les conclusions del marc teòric i les 

aportacions de la prova pilot. Cada element del mapa conceptual té un codi 

d’identificació.33  Això permet identificar els indicadors i components que es 

corresponen amb diferents conceptes.Per exemple, el component ‘C1.CP14 - Idees 

polítiques’ i l’indicador ‘C1.I143’, que apareixen tant en el concepte 'C4. Influència 

33Els  conceptes es marquen amb una C seguida d’un número, e.g. ‘C1’ per al concepte concepte ‘Convergència 
discursiva’. A les dimensions, se’ls afegeix la lletra ‘D’  i  un número identificatori, per exemple ‘C1.D1’ per a la 
dimensió ‘Convergència mediàtica’. Els  components es codifiquen amb el codi del concepte del qual  deriven, amb 
les lletres ‘CP’ i un número d’identificació composat del número de la dimensió i d’un segon número, e.g. C1.CP11 
per al component ‘Agenda’, o  C1.CP12 per al component  ‘Emmarcament’, que pertanyen al concepte Convergència 
discursiva. Els indicadors es marquen amb el codi del concepte al qual  pertanyen, una ‘I’, el número de la dimensió, 
el número associat al  component al qual pertanyen, i un tercer número identificatori, e.g. C1.I111 per a l’indicador 
‘Atenció dedicada a cada tema.’ , derivat del component ‘C1.CP11 - Agenda’, que pertany a la dimensió ‘C1.D1 
Convergència mediàtica.’, del concepte ‘C1. Convergència discursiva’. 
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mediàtica'com en el concepte 'C1.Convergència mediàtica.'. En les figures que 

expressen gràficament els conceptes, tots els elements apareixen destacats el primer cop 

que apareixen; en cas que siguin elements repetits anteriorment, apareixen difuminats 

en gris. 

FIG 9. Concepte ‘C0. Discurs polític’.

C0. Concepte de discurs polític. El concepte de discurs polític, la definició del qual ha 

estat ja formulada, és el fonament del treball que es presenta –per això se li ha atorgat el 

codi ‘C0’–. La gran majoria d’indicadors que apareixen en la resta de conceptes formen 

a l’hora de part dels components d’aquest terme. L’agenda de temes que es difonen –

definida en l’apartat 3.3.1 d’aquest treball com el conjunt de temes que es difonen com 

a més rellevants–, els framespresents –la definició de framesés la que apareix en 

l’apartat 3.3.1.–, la visibilitat de les fonts i les idees polítiques –segons la definició 

exposada en l’apartat 3.4.1.–, són components del concepte discurs polític que 

estructuren alguns dels altres conceptes principals de la investigació.. D’altra banda, la 

segona dimensió del concepte –'Emissor del discurs'– fa referència a dades necessàries 
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per identificar si ens trobem davant d’un text periodístic o del discurs d’un líder polític 

–Indicador ‘Tipus d’emissor’–, i conèixer-ne també l'‘Orientació ideològica’ i la 

‘Nacionalitat’.

FIG 10. Concepte ‘C01. Convergència discursiva’.

C1. Concepte de convergència discursiva. La convergència discursiva, entesa com el 

grau de coincidència entre els discursos de dos o més emissors, es divideix en la 

‘Convergència mediàtica’, que mesura la coincidència entre els discursos dels diaris, i la 

‘Convergència entre mitjans i institucions’, en què s’analitzen textos periodístics i 

textos de líders polítics. Totes dues dimensions comparteixen tres components 

(‘Agenda’, ‘Emmarcament’, ‘Idees polítiques’); en els textos periodístics interessa a 

més explorar la ‘Visibilitat de les fonts’ citades en els diaris.  La importància dedicada 

als temes –component 'Agenda'–, als frames–component 'Emmarcament'-, a les idees 

polítiques i  a les fonts s'estudiarà aplicant els indicadors atenció i prominència detallats 

en el model d’anàlisi de rellevància mediàtica -media salience– traçat per Spiro Kiousis. 
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S’entèn per atenció el volum d’informació –i.e. el nombre de paraules– que un text 

dedica a cada ítem; la prominènciaestudia, en canvi, el lloc jeràrquic que ocupa en cada 

text un ítem, bé a partir de tècniques lingüístiques d’emfasització, bé en el cas dels 

diaris a partir de criteris de maquetació (Kiousis, 2004:73-76). 

D’altra banda, per conèixer la ‘Convergència entre mitjans i institucions’ —dimensió 

C1.D2— ens interessa mesurar la coincidència entre els temes, els framesi les idees 

polítiques que apareixen en els textos de cada polític i els que són presents en la 

cobertura de cada diari. 

C2. Concepte de perspectiva discursiva. El concepte perspectiva discursiva fa 

referència a la visió que es projecta vers Europa, la UE, i al punt de referència identitari 

de cada discurs analitzat. Es composa de tres dimensions. En primer terme, 

s’identificarà el ‘Col·lectiu de referència’ a partir del qual es construeixen (1)els temes 

FIG 11. Concepte ‘C02. Perspectiva discursiva’.
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rellevants –Indicador C1.I114–; (2)els frames –Indicador C1.I123–; i (3)les idees 

polítiques –Indicador C1.I144–. En segon terme, s’explorarà el grau de ‘Debat 

transnacional’ —dimensió C2.D2— en els diferents diaris, parant atenció (1)als temes 

que apareixen en la seva agenda –Indicadors C1.I115i C1.I116–; i (2)al pes relatiu en la 

cobertura informativa de fonts d’informació europees de fora de l’Estat d’origen del 

diari —Indicador C1.133—. Tercer, interessa conèixer la ‘Representació mediàtica de 

les institucions i col·lectius identitaris’ representats en la cobertura dels diaris —

Component C2.D2—. A partir de l’anàlisi dels rols narratius i atributs associats a cada 

institució i col·lectiu identitari —Indicadors C2.I1311 i C2.I312—, es coneixeran els 

valors que s’hi projecten. Una valoració positiva de les institucions europees i de la idea 

d’Europa, així com una forta presència de fonts i temes europeus i estrangers, 

suggeriran una perspectiva més aviat paneuropea. Al contrari, l’atribució de rols 

negatius tant a Europa i a la UE com a països europeus diferents del país de cada 

diari,aixó com una presència gairebé exclusiva de fonts i temes nacionals, suggerirà una 

perspectiva discursiva etnocèntrica.

FIG 12. Concepte ‘C03. Orientació ideològica del diari’. 

!
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C3. Concepte d'orientació ideològica del diari. Determinar l'orientació ideològica del 

diari és una condició prèvia per conèixer si la nacionalitat del diari influeix en les 

narratives que projecta de la crisi de deute europeu. És per tant una aproximació 

complementària per conèixer el grau de fragmentació nacional de la hipotètica esfera 

pública europea generalista en els diaris analitzats. Per això, es compararà l’orientació 

ideològica de la cobertura que cada diari fa de la crisi de l’euro —a partir d’indicadors 

ja explicats en relació amb el concepte de convergència discursiva— amb la línia 

editorial oficial del diari —cfr. Indicador C3.I111—. 

FIG 13. Concepte ‘C04. Influència mediàtica’. 

!

C4. Concepte d'influència mediàtica. D’altra banda, la definició del concepte 

d’influència mediàtica respon a la voluntat d'estudiar el poder que cada institució i líder 

polític representat té com a emissor en els diferents diaris. Per això, a més de la 

convergència entre els discursos de cada líder polític i la cobertura de cada diari —cfr. 

dimensió C1.D2—, s’analitza la visibilitat que cada líder polític i institució tenen com a 

font informativa –cfr. Indicador C1.I134–.
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FIG 14. Concepte ‘C05. Pluralisme ideològic en els mitjans’. 

!

C5. Concepte de pluralisme ideològic en els mitjans. Per acabar, interessa conèixer el 

grau de pluralisme ideològic en els mitjans, definit com la “diversitat de punts de vista 

polítics/ideològics cobert i expressats” en els mitjans de comunicació (K.U. Leuven, 

2009: 44). La definició fa referència a dues dimensions. Per analitzar el punt de vista, 

s’analitzaran les idees polítiques: en concret, s’estudiarà si hi ha o no un ampli ventall 

ideològic en el conjunt de les idees representades en els diaris —Indicador C1.I145

—.D’altra banda, cal parar atenció a la diversitat  d’emissors d’idees polítiques. A més 

d’estudiar novament l’atenció a les fonts oficials implicades en la gestió de l’euro –

Indicador C1.I144–, s’estudiarà la visibilitat que tenen altres partits polítics en 

l’oposició i els diferents moviments socials per exposar la seva visió sobre la crisi de 

deute europeu –cfr. Indicador C1.I135–.



6.2.  Delimitació de l'objecte d'estudi.

Com s'il·lustra en el títol, aquest treball presenta una proposta de recerca doctoral consistent 

en l'anàlisi de les narratives mediàtiques que sobre la crisi de deute europeu s'han dut a terme 

en diferents països de la Unió Europea. Interessa doncs en primer terme delimitar 

exactament què és el que serà estudiat en relació amb la crisi de deute europeu per explorar 

els conceptes acabats de definir, i com s'estudiarà. Aquest apartat respon a la voluntat 

d'acomplir el primer dels dos aspectes esmentats. 

La crisi de l'euro és, com s'ha exposat anteriorment, un procés d'especial transcendència 

en relació amb la Unió Europea i l'eurozona o, dit d'una altra manera, amb el procés 

d'integració europea. He elegit aquest afer per analitzar-ne les narratives mediàtiques 

perquè conté certes característiques que el fan especialment atractiu a l'hora de 

reflexionar sobre una hipotètica esfera pública generalista d'àmbit comunitari. Com s'ha 

vist abans, hi ha un cert  consens sobre el fet que calen dues condicions per al sorgiment 

d'una esfera pública: l'aparició d'una identitat comuna i l'existència d'un substrat polític 

comú. Doncs bé, la crisi de l'euro és un problema polític comú —en major o menor 

mesura— a diferents països de la UE. Apel·la en conseqüència a un marc polític comú, 

perquè,(1) exigeix l'actuació d'institucions comunitàries com el BCE o la Comissió 

Europea, i (2) afecta diferents Estats i obliga els seus governants a implicar-se en aquest 

conflicte comú, bé sigui per coordinar solucions o per mostrar divergències (Underhill, 

2011: 370-372)34. Podria inferir-se que, com major interdependència entre Estats de la 

UE impliqui un afer polític, més apel·la aquest afer a un marc polític comú 

supranacional i a l'hora europeu. Per això, seleccionar un esdeveniment d'especial 

transcendència i en relació amb el qual hi  ha una clara interdependència entre els 

diferents Estats europeus significa elegir-ne un en què hauria de ser més fàcil que es 

produeixi un debat intereuropeu entre els mitjans d'àmbit nacional de cada Estat. 

A més, l'euro, com a moneda comuna a diferents països, implica una interdependència 

entre economies estatals, i ha estat  des del seu naixement un símbol del procés 

34Underhill (2011: 370-372) fa en la comunicació ‘Paved with good intentions: Global financial integration and 
the eurozone's response’ una síntesi de la gestió política de la crisi de l'euro en què es posa de manifest, entre 
d'altres, l'alt grau d'afectació i interdependència entre països de l'Eurozona i, en menor mesura, de la UE, en 
relació amb aquesta crisi. 
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d'integració europea, en unir a la unió econòmica i parcialment política una unió 

monetària. La ja argumentada gravetat de la crisi ha afavorit que aquesta hagi ocupat, 

entre d'altres durant els anys 2010 i 2011, un lloc de gran importància en l'agenda de 

molts mitjans de comunicació de diferents països europeus. Però, d'altra banda, no tots 

els països estan afectats de la mateixa manera per la crisi de deute sobirà: això reforça la 

possibilitat que hi hagi percepcions dominants diferenciades en cada país sobre quins 

són els interessos nacionals en relació amb la crisi. Finalment, aquesta crisi ha posat al 

descobert mancances estructurals en l'entramat institucional europeu, que fins ara no ha 

permès aturar-la. En certa manera, la crisi de deute europeu està posant en tensió les 

estructures actuals del procés d'integració europea. 

Per totes aquestes raons, la crisi de l'euro és un afer especialment interessant si el que es 

vol és identificar la contribució dels mitjans de comunicació al forjament (1) d'una 

identitat comuna "mitjançant el discurs públic" (Conrad, 2009: 40) i (2) d'una esfera 

pública en correspondència amb les institucions comunitàries. Si l'existència d'una 

esfera pública exigeix que hi hagi un marc de referència comú en el que les institucions 

de govern exerceixin les seves competències, en el cas de la crisi de l'euro, el marc de 

referència comú sí hi és. La recerca doctoral que es proposa no entrarà a valorar si 

efectivament les institucions comunitàries tenen capacitat per fer front al problema 

comú. Se centrarà, en canvi, en veure si les condicions d'aquest conflicte compartit a 

escala europea, afegides al fet que hi hagi unes institucions comunes que participen en 

la gestió del conflicte, es traudeix a nivell mediàtic en l'enfortiment d'una hipotètica 

esfera pública generalista comuna a diferents països de la Unió Europea. 

S’ha optat per estudiar la cobertura informativa de la crisi de deute sobirà en cinc 

països: Alemanya, Regne Unit, Espanya, Itàlia i França. La decisió d’estudiar aquests 

cinc països respon a la voluntat d’obtenir resultats significatius respecte del grau de 

debat transnacional en la Unió Europea, donada la impossibilitat tècnica d’analitzar la 

totalitat de països de la UE i obtenir, en conseqüència, resultats extrapolables al conjunt 

de la UE.  
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Els cinc països elegits per a l’anàlisi es troben en situacions polítiques, econòmiques i 

pressupostàries diferents. Són a més els 5 països amb més habitants de la UE i estan 

entre els que més influència tenen en la xarxa d'institucions comunitàries. Per exemple, 

Alemanya s’ha convertit en el principal creditor de l’eurozona, i tant els bancs francesos 

com els alemanys tenen importants inversions a Espanya i Grècia. Espanya i Itàlia estan 

patint des de l’inici de la crisi de l’euro problemes tant econòmics com pressupostaris i 

de finançament del deute públic, i amenacen amb seguir les passes de Grècia, Portugal i 

Irlanda, que han estat ja intervingudes35.  D’altra banda, el Regne Unit no és membre de 

l’eurozona, però la seva situació econòmica depèn com a mínim parcialment de com 

funcioni l’economia dels països de l’euro36. En paral·lel, s’han apreciat divergències 

d’interessos entre els diferents líders polítics. Dos exemples: (1)El Regne Unit va vetar 

el desembre de 2011 un nou tractat europeu proposat per Alemanya i França; (2)mentre 

països com Espanya demanen des del gener de 2012 una intervenció del BCE als 

mercats de deute públic, Alemanya s’ha oposat repetidament contra aquesta possibilitat. 

Per tot això, és possible que hi hagi una fragmentació nacional dels discursos mediàtics 

sobre la crisi de deute sobirà. 

Del conjunt d’esdeveniments associats a la crisi de deute europeu durant els anys 2010 i 

2011, se’n seleccionaran quatre d’especial rellevància mediàtica al llarg d’aquests dos 

anys37. L’anàlisi de discursos de líders polítics i de textos periodístics estarà estricta-

ment limitat  a aquests quatre esdeveniments. En analitzar només quatre esdeveniments, 

es podrà dur a terme una anàlisi profunda de les narratives de la crisi de l’euro que fan 

tant els líders polítics com els diaris durant aquests períodes. Al mateix temps, analitzar 

quatre períodes diferenciats permetrà obtenir una idea del desenvolupament cronològic 

35De fet, el dissante 9 de juny de 2012, l'Eurogrup va acceptar concedir a l'Estat espanyol, a través del Fons de 
Reestructuració i Ordenació Bancària (FROB), un crèdit de fins a 100.000€ per injectar capital als bancs. 
[Font: Eurogroup Statement on Spain, 9/6/2012.] Espanya s'ha convertit amb aquest crèdit en el quart país 
rescatat per la UE des del començament de la crisi de l'euro,  tot i que no s'ha especificat encara si les 
condicions del rescat seran equivalents a les de rescats anteriors, si el rescat implicarà intervenció. 

36Un exemple de la implicació del Regne Unit en la crisi de l’euro és l’activitat política del seu primer ministre, 
David Cameron,  que entre d’altres vincula el funcionament de l’economia britànica al de l’eurozona (vegeu 
‘Cameron culpa a la crisi del euro y a los líderes de la eurozona del empeoramiento de la economía 
británica’,Europapress, 5/11/2011.

37Dos d’aquests esdeveniments podrien ser: (1) La crisi provocada per l’anunci del llavors primer ministre grec, 
Yorgos Papandreu, de convocar un referèndum sobre el pla de rescat europeu el 31 d’octubre de 2011; (2) El 
Consell Europeu celebrat a Brussel·les els dies 9 i 10 de desembre, en què el Regne Unit va vetar un nou tractat 
europeu que imposava noves obligacions de control fiscal i sancions més dures als països incomplidors.
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de l’emmarcament polític i de la cobertura mediàtica de la crisi de deute sobirà durant 

els dos anys analitzats. 

D’una banda, s’analitzaran rodes de premsa i discursos referents a la crisi de deute 

sobirà i circumscrits als esdeveniments objecte d’estudi del següents representants 

polítics: (1) líders polítics nacionals —caps d’Estat o de govern dels països analitzats 

que estiguin implicats en la crisi— i (2) els líders de tres institucions europees —la 

Comissió Europea, el Consell Europeu i el Banc Central Europeu—.

En paral·lel, s’estudiaran per a cada país tres dels diaris de referència. Seran objecte 

d’anàlisi tant els articles d’opinió com els textos informatius dels diaris de referència 

analitzats. Els criteris que s’han seguit per a la selecció dels diaris objecte d’anàlisi són 

tres: (1) han de ser diaris de referència al seu país segons la definició de Beneyto 

(1986:19), (2) han de ser diaris generalistes: s’exclouen per això diaris de referència 

especialitzats com el Financial Times, que és un diari econòmic, (3) cadascun dels tres 

diaris ha de correspondre, a grans trets, amb una línia ideològica (conservadora, liberal i 

progressista), (4) s’elegiran, dels diaris que compleixin aquestes dues condicions, els 

que tinguin més audiència. 

Aplicant aquests criteris de selecció, aquests són els diaris elegits per a la recerca:

• Regne Unit 38:

–The Times. 
   Posicionament en l’espectre polític: centre-dreta/conservador. 

–The Independent. 
   Posicionament en l’espectre polític: centre.

–The  Guardian.
   Posicionament en l’espectre polític: centre-esquerra. 

38 Font de les dades de difusió: NRS Readership Estimates - Newspapers and Supplements, April 2010 - March 
2011.

67



• Alemanya 39:

–Frankfurter Allgemeiner Zeitung . 
  Posicionament en l’espectre polític: conservador.

–Süddeutsche Zeitung.
   Posicionament en l’espectre polític: liberal, centre-dreta.

–Die tageszeitung.
   Posicionament en l’espectre polític: esquerra.

• Espanya 40:

–ABC.
  Posicionament en l’espectre polític: conservador.

–El Mundo.
   Posicionament en l’espectre polític: liberal, centre-dreta.

–El País.
   Posicionament en l’espectre polític: centre-esquerra, socialdemòcrata.

• França 41:

–Le Figaro. 
  Posicionament en l’espectre polític: conservador.

–Le Monde.
   Posicionament en l’espectre polític: centre-esquerra.

–Libération.
   Posicionament en l’espectre polític: esquerra.

• Itàlia 42:

–Il Messaggero. 
  Posicionament en l’espectre polític: liberal, centre-dreta.

39 No s’han trobat dades de difusió de premsa per al 2010. S’han elegit en conseqüència tres dels diaris més 
importants del país en difusió, que són a l’hora els mateixos elegits per Conrad (2009), amb criteris similars, en 
el seu estudi sobre l’esfera pública europea de premsa sueca i alemanya. 

40 Font per a les dades de difusió: OJD, Datos de difusión de medios impresos. [publicació en línia]. 
Disponible a: http://www.ojd.es/OJD/Portal/diarios_ojd/_4DOSpuiQo1Y_FOivPcLIIA. [amb accés el 
13-06-2012].

41 Font per a les dades de difusió: EPIQ 2010, La presse quotidienne en France. [publicació en línia]. 
Disponible a: http://www.pqr.fr/wp-content/uploads/2011/03/EPIQ2010-Officiel1.pdf. [amb accés el 
13-06-2012].

42 Font per a les dades de difusió: Audipress, dati 2011_II, període de juliol a desembre de 2011. 
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–Il Corriere della Sera.
   Posicionament en l’espectre polític: liberal, socialcristià.

–La Repubblica.
   Posicionament en l’espectre polític: centre-esquerra.

La decisió d'estudiar la cobertura periodística de la crisi de l'euro només a partir dels 

textos presents en diaris de referència o de qualitat respon a la convicció que aquest 

tipus de mitjà té un rol central en l'esfera pública. Ja el 1986, Beneyto (1986: 19) 

destaca dels diaris de referència tres funcions: "la de ser una referència imprescindible 

per als altres mitjans de comunicació, tant escrits com audiovisuals", "la de ser 

plataforma privilegiada per a la presència i expressió dels grans polític, les grans 

institucions socials (…)", i "la de servir a les cancelleries de referència prevalent sobre 

la realitat  i problemes del país”. Actualment, la revolució digital i altres processos han 

desafiat el model de negoci de la premsa escrita. Tanmateix, la iniciativa dels diaris de 

referència en la generació de debats sobre afers públics —bé des de l'edició impresa o 

des de l'edició digital— és encara vigent. Com explica de manera gràfica Maxwell 

McCombs, "si fem una generalització empírica àmplia, la meitat del temps no hi ha una 

diferència discernible en els rols d'establiment de l'agenda dels diaris i els informatius 

televisius. L'altra meitat  del temps, sembla que els diaris tenen avantatge per un ràtio 

aproximat de 2 a 1 (...) la capacitat més gran dels diaris en relació amb els informatius 

de televisió significa que les audiències tenen sovint un període de temps més extens 

per aprendre l'agenda del diari" (McCombs, 2004:49).

A més, les característiques formals de la premsa escrita la converteixen en un fòrum 

més adequat que altres mitjans generalistes per trobar textos periodístics especialitzats, 

entenent com a periodisme especialitzat aquell que s'ocupa "d’interpretar i explicar el 

significat profund dels fets objecte de notícia" (Quesada, 2004: 124), i que per fer-ho fa 

especial èmfasi, entre d'altres, en la contextualització dels fets noticiables i dels seus 

antecedents (Quesada, 2004: 131). En resum, el format mediàtic que és el diari de 

referència ofereix la possibilitat d’informar amb més matisos, amb una major 

profunditat i de manera més exhaustiva que altres mitjans de comunicació. El corpus 
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d'anàlisi que pot extreure's per analitzar la cobertura de diaris de referència permet fer-

ne una anàlisi ideològica extensa i en profunditat.

6.3.  Univers, mostra, unitats d'anàlisi.

El període analitzat en què se centra la recerca que es proposa se circumscriu als anys 

2010 i 2011, i l’afer en relació amb el qual s’estudiaran els textos és la crisi de deute 

sobirà. Aquests factors s’apliquen als diferents universos que s’estudiaran en el marc de 

la recerca. D’altra banda, i com s’ha dit, del conjunt d’esdeveniments relacionats amb la 

crisi de l’euro durant aquests dos anys se’n seleccionaran quatre, que seran analitzats en 

profunditat. Aquesta és la primera decisió relativa a la delimitació de l’objecte d’estudi. 

Consegüentment, la recerca es configura a partir de quatre moments, amb els seus 

universos, mostres, unitats d’anàlisi i corpus corresponents, que segueixen en relació 

amb cada esdeveniment els mateixos criteris de selecció. Aquests criteris són els que 

s’expliciten en aquest apartat. En l’apartat 6.3. es relacionen les unitats d’anàlisi amb les 

hipòtesis i indicadors de la recerca.

La recerca es composa de l’anàlisi de dos tipus de textos: els produïts pels diaris de 

referència analitzats i els difosos per diferents líders polítics estatals i comunitaris. 

Associats a cada tipus de discurs apareixen els universos, mostres, unitats d’anàlisi i 

corpus. De totes maneres, cal definir amb més detall primer la delimitació temàtica dels 

universos. S’analitzaran només textos analitzats que facin referència a la crisi de deute 

sobirà. Per això, formaran part del corpus d’anàlisi només aquells textos periodístics i 

de líders polítics en què es faci menció implícitament o explícita a problemes 

directament relacionats amb la crisi de finances públiques i monetària que significa la 

crisi de deute sobirà43, per exemple: 

—Situació de les finances públiques dels països europeus. 

—Condicions de finançament del deute públic en els mercats d’inversió. 

—Causes i efectes de les dificultats pressupostàries en el sector públic.

—Mesures de control monetari associades a la gestió de la divisa Euro.

—Governança europea relacionada amb la crisi econòmica i de deute sobirà.

43  Igualment,  s’analitzaran tots els textos que continguin els mots “crisi de l’euro”, “crisi de deute saobur”, 
“crisi de deute europeu”. 
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—Intervenció o rescat d’institucions comunitàries i internacionals a països de 

l’Euro en crisi. 

Això significa que no s’inclouran tots els textos que parlin de crisi econòmica. Per 

exemple, si s'identifica un text  que parla sobre la balança comercial entre dos països de 

l’euro, aquest  text només formarà part de l'univers si esmenta implícitament o explícita 

la crisi de deute sobirà. Un text centrat en la balança comercial entre dos països de 

l’euro que faci referència exclusivament al bon rendiment d’un sector econòmic però no 

parli de la crisi de l'euro no s’inclourà en el corpus d’anàlisi. 

Cal també fer una explicació més detallada de la delimitació temporal de cada 

esdeveniment. Per a cada esdeveniment seleccionat, es determinarà el dia en què 

l’esdeveniment definit apareix per primer cop en els mitjans de comuinicació com a 

punt de referència.  S’estudiaran els textos periodístics i de líders polítics difosos entre 

tres dies abans i set dies després de l’esclat de l’esdeveniment. 

Univers 1: Textos periodístics. 

Univers: Conjunt de textos –i.e. notícies, breus, articles d’opinió i editorials– que facin 

referència a la crisi de deute sobirà durant el període de l’esdeveniment analitzat. 

Mostra:El 100% de les unitats dels textos que formen part de l’univers.

Unitats d’anàlisi rellevants en funció de la metodologia emprada44:(1)El diari. (2)El 

text. (3)La font informativa. (4)La paraula.

Univers 2: Discursos de líders polítics.

Univers. Conjunt de discursos polítics que facin referència a la crisi de deute europeu 

pronunciats –en seu parlamentària o en roda de premsa als mitjans de comunicació– 

pels caps d’Estat o de govern del Regne Unit, Espanya, Itàlia, França i Alemanya amb 

responsabilitats de gestió política i pels màxims representants de les principals 

institucions europees. Són: 

44En l’apartat 6.3. es detalla la relació entre hipòtesis, indicadors, metodologies i unitats d’anàlisi. 
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—Caps d’Estat o de govern i membres del govern del Regne Unit, Espanya, Itàlia, 

França i Alemanya amb responsabilitats polítiques relacionades amb la gestió de la 

crisi de l’euro.

—Regne Unit:–Primer Ministre del Regne Unit. –Ministres del Govern del 

Regne Unit.

—França: –President de la República. –Primer Ministre. –Ministres del Govern.

—Itàlia: –Primer Ministre d’Itàlia. –Ministres del Govern.

—Alemanya:–Canceller d’Alemanya. –Ministres del Govern. 

—Espanya: –President del Govern d’Espanya. –Ministres del Govern. 

—Màxims representants de les principals institucions europees: 

—Parlament Europeu: - President del Parlament Europeu.

—Comissió Europea: President de la Comissió Europea. –Commissaris 

europeus.

—Banc Central Europeu: President del Banc Central Europeu. –Consellers del 

Banc Central Europeu.

—Consell de la Unió Europea: President del Consell de la Unió Europea. 

Mostra: El 100% de les unitats dels textos que formen part de l’univers.

Unitats d’anàlisi rellevants en funció de la metodologia emprada: (1) La institució 

política. (2)El líder polític. (3)El text. (4)La paraula.

6.4.  Explicació de les metodologies i indicadors que s'aplicaran la validació de les 

hipòtesis. 

Les unitats d'anàlisi, les metodologies i les hipòtesis han estat ja esmentades en els 

apartats anteriors. En aquest apartat es posen en relació i s’explicita amb detall com 

s'aplicarà cada metodologia a l'objecte d'estudi. L’objectiu és donar una visió global de 

com es durà a terme la recerca que es proposa.

OR1. Determinar en quina mesura els discursos dels diaris i dels líders polítics 
analitzats es fonamenten en una visió paneuropea o etnocèntrica.
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Les hipòtesis H11, H12, H11.1 i H11.2 estan directament subordinades a aquest objectiu 

de recerca. 

• H11. Els diaris analitzats cobriran majoritàriament la crisi des d’una perspectiva 
més etnocèntrica que paneuropea.

Per validar en primer terme aquesta hipòtesi, la primera metodologia que 

s’emprarà és l’anàlisi d’agendes, que s’aplicara únicament a l’univers (1) textos 

periodístics. L’objectiu és saber quina és la visibilitat que cada diari –unitat 

d’anàlisi primària– atorga a temes nacionals del propi país, a temes nacionals 

d’altres països implicats en la crisi de l’euro, i a temes intereuropeus, a partir de la 

síntesi de les dades obtingudes a partir de l’anàlisi de textos. Amb aquest objectiu 

s’estudiarà cada text  periodístic que forma part de la mostra –unitat d’anàlisi 

secundària– i se n’identificaran els temes i afers destacats. En una fase posterior 

de la recerca, els resultats d’aquesta anàlisi d’agendes permetran identificar si hi 

ha una convergència discursiva referent als temes entre els diaris de la mateixa 

nacionalitat i/o de la mateixa línia editorial. 

FIG 15. Procés de validació de la hipòtesi H11.

Explicació de la metodologia M1: Anàlisi d’agendes. 

Mitjançant l’anàlisi d’agendes s’estudiaran dos indicadors. Es determinara 

l’atenció –indicador C1.I111– i la prominència –indicador C1.I112– dels diferents 

temes presents al llarg de la cobertura informativa, seguint la metodologia traçada 

per Spiro Kiousis (2004) per identificar la rellevància mediàtica –media salience–. 

Cal tenir en compte que l’atenció i la prominència que cada diari dedica a un tema 
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es pot obtenir només analitzant el conjunt de textos de la cobertura informativa o, 

dit d’una altra manera, en l’agenda del mitjà. 

S’entèn per atenció el volum d’informació que un text dedica a cada ítem 

(Kiousis, 2004: 74). Les variables d’anàlisi d’aquest indicador són tres:

• v1: Nombre total de textos en la cobertura informativa que fan referència a 

un mateix tema o afer. Aquesta variable permet identificar el nombre de cops 

que un tema apareix en la cobertura informativa de cada diari. 

• v2: Nombre de paraules de l’agregat de textos en la cobertura informativa 

que fan referència a un mateix tema o afer. 

• v3. Grau de rellevància del tema dins del text publicat. Per a cada text, es 

determinarà si el tema al qual es fa referència n’és la matèria principal o la 

matèria secundària. 

La prominència estudia, en canvi, el lloc jeràrquic que ocupa en cada text un ítem, 

“el posicionament d’una història” a partir de criteris de maquetació (Kiousis, 

2004: 74).  Les variables d’anàlisi d’aquest indicador són dues:

• v1: La posició en el diari. S’indicarà amb el número corresponent si el text: (0) 

No apareix destacat; (1) Apareix en portada; (2) Obre secció; (3) Apareix en 

portada i obre secció.

• v2: L’acompanyament amb complements gràfics. Es determinarà, a més, si 

(1) No hi ha imatges ni vinyetes relacionades amb el text; (2) Hi ha vinyetes 

o imatges relacionades amb el text.

El grau de compliment de la hipòtesi H11 s’obtindrà també validant les hipòtesis 

subordinades H11.1, H11.2, H21, H22 i H23, que hi estan subordinades. 

Les hipòtesis H12 i H11.2 es validaran aplicant: (M2) l’anàlisi de frames, i (M3) 

l’anàlisi de definicions causals sobre els problemes i sobre com s’han de resoldre, que 

anomenarem a partir d’ara ‘anàlisi d’idees polítiques’. 

• H12. La perspectiva dels discursos de líders estatals serà predominantment 
etnocèntrica, i la dels líders d’institucions europees predominantment paneuropea.
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FIG 16. Procés de validació de la hipòtesi H12.

Per validar la hipòtesi H12, s’estudiaran els discursos dels líders polítics –univers 2– 

amb l’objectiu de conèixer si la perspectiva de cada polític és etnocèntrica o 

paneuropea. Es durà a terme una anàlisi de frames per determinar (1) el col·lectiu de 

referència dominant en els enquadraments –indicador C1.I23–; (2) els rols narratius que 

cada polític atribueix a col·lectius identitaris –e.g. “els grecs” / “Grècia”; “els 

alemanys” / “Alemanya”– i a cada institució –e.g. els governs estatals, la Comissió 

Europea, el Banc Central Europeu, etc.–. L’anàlisi de rols narratius –indicador C2.I311– 

permetrà a més identificar els atributs associats a cada institució i col·lectiu identitari –

indicador C2.I312–. D’altra banda, s’identificarà també mitjançant l’anàlisi d’idees 

polítiques (metodologia M3) quin és el col·lectiu implícit –e.g. “Europa”, “l’eurozona”, 

“França”, “els italians”–  al qual es refereixen els problemes i solucions polítiques –cfr. 

indicador C1.144–.

• H11.2. La legitimitat atribuïda pels diaris a les instititucions europees i als seus 

representants serà inferior a l’atribuïda a les institucions de govern.

D’altra banda, amb la hipòtesi H11.2 es pretèn conèixer la legitimitat que els diaris 

atribueixen en els seus textos –univers 1– a cada institució que apareguin en la 

cobertura informativa de la crisi de l’euro. S’aplicarà l’anàlisi de frames i d’idees 

polítiques per explorar els indicadors C2.I311 i C2.I312 acabats d’esmentar.
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FIG 17. Procés de validació de la hipòtesi H11.2.

Explicació de la metodologia M2: Anàlisi de frames.

(1) Anàlisi inductiva de frames.

Per identificar els frames tant en els discursos de líders polítics –univers 1– com en els 

textos periodístics –univers 1–, s'aplicarà essencialment la metodologia d'anàlisi de 

frames proposada per Igartua, Muñiz i Cheng (2005). S'analitzaran els frames 

relacionats amb la crisi de deute europeu, especialment aquells en què apareguin 

representats institucions o col·lectius identitaris (nacionals o comunitaris). 

En el cas dels discursos polítics, s'analitzaran inductivament tots els textos que 

conformen la mostra. Pel que fa als textos periodístics, es durà a terme en un primer 

moment una immersió qualitativa: s'extrauran del corpus d'anàlisi dels quatre 

esdeveniments una petita part de textos, obtinguts aleatòriament per a cada 

esdeveniment i amb la condició que cada diari compti amb el mateix nombre de textos. 

S'identificaran en aquests textos les paraules o expressions més recorrents aplicant la 

següent graella d’anàlisi, que es basa en el model actancial propi de la semiòtica 

narrativa. Les categories d'anàlisi seran:

• Subjecte actor de l'acció (protagonista).

• Subjecte d'estat (que pateix algun efecte de l'acció).

• Beneficiari de l'acció. 

• Destinatari. 

• Oponent.

• Rival.

• Sancionador de l'acció. 
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A partir d'aquesta graella, es veuran els rols narratius predominants atribuïts a cada 

institució i col·lectiu identitari –Indicador C2.I311– i els atributs projectats sobre les 

diferents institucions i col·lectius identitaris que apareixen –indicador C2.I311–.

Això permetrà a més identificar els principals ítems o variables recorrents tant en els 

textos dels líders polítics com en els periodístics. Serà analitzant aquestes combinacions 

de variables que s’identificaran els diferents enquadraments, que consistiran en 

determinar, aplicant la tècnica estadística de l’anàlisi factorial, les combinacions d’ítems 

més recorrents i coherents entre sí. 

(2) Anàlisi deductiva de frames (en els textos periodístics). 
L’anàlisi de deductiva de frames és només rellevant per identificar els rols narratius i 

atributs d’institucions i col·lectius identitaris projectats pels diaris. La seva aplicació 

s’incriu només en la validació de la hipòtesi H11.2. 

Un cop determinats en la immersió qualitativa els frames més recorrents en la cobertura 

informativa  de tots els diaris estudiats, s’analitzarà deductivament la presència 

d’aquests frames en tots els textos periodístics que formen part de la mostra. En cada 

text es comprovarà si hi ha present cadascun dels frames identificats com a més 

recorrents, aplicant les mateixes variables que conté el frame referent a cada categoria 

d’anàlisi (subjecte actor, beneficiari, rival, etc.). 

Explicació de la metodologia M3: Anàlisi d’idees polítiques.

L’anàlisi d’idees polítiques s’aplica als textos periodístics i als discursos de líders 

polítics, amb objectius diferents.  La metodologia per obtenir els indicadors serà en tots 

dos casos inductiva. En cada text –tant els periodístics com els pronunciats per líders 

polítics– s’identificaran totes les afirmacions en què s’expressin “les idees 

organitzadores, valors i principis” (Schmidt, 2008: 306) morals que orienten la 

percepció de quins són els problemes relacionats amb la crisi de l’euro, i com s’hi han 

de donar solució. Es codificaran d’una banda els principis guia (Künzler, 2006: 70), és a 

dir, les idees normatives sobre com ha de funcionar políticament una societat (Schmidt, 

2008:306). D’altra banda, es pararà atenció a les idees cognitives sobre la crisi de 

l’euro, és a dir, a les definicions causals de quins “són els problemes i com s’han de 
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resoldre” (Künzler, 2006: 70) que hi estan associats. Es codificarà cada expressió on hi 

ha latents idees polítiques, especificant per a cadascuna d’elles les següents variables:

• v1. Data del text.

• v2. Tipus de text. Es codificarà si és (1) text periodístic, o (2) discurs de líder 

polític.

• v3. Nom de l’emissor. Nom, cognoms i càrrec, si en té, de la persona que expressa 

la idea política.

• v4. Tipus d’emissor. Es codificarà si l’afirmació (1) la fa l’autor del text o bé (2) se 

cita algú altre.

• v5. Tipus d’actor. Es codificarà si l’emissor és (1) líder polític; (2) periodista.

• v6. Tipus d’idea política. Es codificarà si és (1) principi guia, (2) idea cognitiva.

• v7. Idea política. Se citarà directament o indirecta la idea política.

• v8. Afer al qual fa referència. Es definirà breument el tema al qual fa referència la 

ides política.

• v9. Col·lectiu de referència subjacent. Es definirà quina és la persona, institució o 

grup implícit al qual afecta el problema polític definit o al qual beneficia la solució 

proposada.

• v10. Grau d’importància atribuïda a la idea política. S’analitzarà el contingut de 

la declaració, per veure el grau d’importància que el líder polític atorga a la idea 

cognitiva o principi guia .

(1) Anàlisi inductiva d’idees polítiques (en els discursos dels líders polítics).
El primer objectiu és (1) identificar el col·lectiu de referència subjacent  al qual es 

refereix cada líder polític en els seus discursos –indicador C1.I444, hipòtesi H12–. A 

partir de l’ànalisi del conjunt de dades referents a la representació mediàtica de cada 

col·lectiu, es validarà parcialment si la hipòtesi H12 referent a la perspectiva 

etnocèntrica dels líders estatals i paneuropea dels líders europeus és certa pel que fa a 

les idees polítiques que expressen. Les variables d’anàlisi seran:

• v1: Nombre total de declaracions en el conjunt de discursos del líder polític 

que fan referència a un mateix col·lectiu.  Amb la voluntat de determinar 

l’atenció que es dedica a cada col·lectiu, es classificarà cada declararació 

codificada en el conjunt de textos de cada líder polític segons el col·lectiu de 
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referència subjacent (variable v9 de l’anàlisi d’idees polítiques) i es 

comptabilitzarà el nombre de declaracions que es refereix a cada col·lectiu.

• v2. Importància que el líder polític atorga en el discurs als problemes 

relacionats amb cada col·lectiu. S’obtindrà, del conjunt de declaracions que 

fa referència a un mateix col·lectiu, la importància atribuïda (variable v9 de 

l’anàlisi d’idees polítiques). La síntesi permetrà determinar el grau 

d’importància que atorga cada líder polític als problemes de cada col·lectiu.

(2) Anàlisi inductiva d’idees polítiques (en els textos periodístics).
El segon objectiu és (2) conèixer els atributs projectats sobre les institucions i els 

col·lectius identitaris en la cobertura informativa de cada diari –indicador C2.I312, 

hipòtesi H21–. En aquest cas, s’analitzaran el continguts de totes les idees polítiques 

(variable v9 de l’anàlisi d’idees polítiques) i es codificaran totes aquelles en què una 

institució o col·lectiu identitari apareguin esmentats en referència a un problema o 

solució política. En cas que estiguin identificats com a problema, la representació serà 

negativa, i serà positiva si es considera que una institució o col·lectiu forma part de la 

solució a un problema. Això permetrà obtenir informació addicional a la de l’anàlisi de 

frames per saber si, com expressa la hipòtesi H11.2, la legitimitat  atribuïda a les 

instituciones europees és inferior a l’atribuïda als líders europeus.

OR2. Identificar la influència de cada polític en la intepretació de la crisi de l’euro.

Les hipòtesis relacionades amb aquest objectiu es detallen segons la metodologia 

emprada. Per validar la hipòtesi H23, s’aplicarà (M4) l’anàlisi de fonts. Les hipòtesis 

H21 i H22 requereixen (M5)  una anàlisi comparada destinada a identificar el grau de 

convergència discursiva. 

• H23. Els líders d’institucions estatals del mateix país que el diari analitzat tindran 
major visibilitat com a fonts que la resta de líders, en especial en comparció amb 
els líders d’institucions europees. 
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FIG 18. Procés de validació de la hipòtesi H23.

S’extreuran dels textos periodístics  –univers 1– totes les cites directes o indirectes. 
Per validar la hipòtesi, es calcularà l’atenció que cada diari dedica als diferents líders 
polítics en el conjunt de la cobertura informativa, a partir de la informació de 
l’indicador C1.I134 obtinguda mitjançant l’anàlisi de fonts que es defineix tot seguit.

Explicació de la metodologia M4: Anàlisi de fonts.

Per  a cada declaració, es codificaran les següents variables:

• v1. Diari d’origen.

• v2. Text d’origen. Codi que identifica el text periodístic on apareix la declaració.

• v3. Autor. Nom i cognoms de l’autor. 

• v4. Tipus de font. (1) font testinomial; (2) font documental.

• v5. Descripció de la font emissora. Nom i cognoms de la font testimonial, 

descipció de la font documental o (0) no identificada.

• v6. Tipus d’actor. Es codificarà si l’emissor és (1) líder polític; (2) periodista, (3) 

d’altres [especificar] o (0) en cas de no ser font testimonial

• v8. Origen de la font. (1) nacional; (2) d’un altre país de la UE; (3) del món.

• v9. Institució a la qual representa la font, si s’escau. Definició de la institució 

(opcional).

Per determinar l'atenció que els diaris dediquen a cada institució estatal i comunitària –

indicador C1.I134– es calcularà el pes relatiu de cada font sobre el total de fonts de la 

cobertura periodística. Aquest es calcularà dividint el nombre de paraules de totes les 

cites d’un mateix líder polític entre el nombre de paraules del total de cites de la 

cobertura informativa del diari al qual el text pertany. 
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Explicació de la metodologia M5: Anàlisi comparada: estudi de la convergència 

discursiva.

Les hipòtesis H21 i H22 es validen a partir de tres indicadors: (1) la coincidència 

discursiva entre l’agenda proposada pel líder polític i la del diari –indicador 

C1.I113–; (2) la coincidència ente els frames proposats pel líder polític i els presents 

en el diari –indicador C1.I122–; (3) la coincidència entre les idees polítiques 

proposades pel líder polític i les present en el diari –indicador C1.I143–. També 

s’obtenen aplicant la mateixa metodologia: una anàlisi comparada.

Tots tres indicadors s’obtenen a partir d’una anàlisi comparada entre alguns dels 

elements –agenda, frames i idees polítiques– del conjunt de textos periodístics i del 

conjunt de discursos de líders polítics. En conseqüència, es tractarà estadísticament 

tota la informació obtinguda de (M1) l’anàlisi d’agendes, (M2) l’anàlisi de frames, i 

(M3) l’anàlisi d’idees polítiques. L’indicador C1.I113 s’obtè comparant l’agenda de 

cada líder polític amb l’agenda de cada diari; l’indicador C1.I122 comparant el 

conjunt de frames identificats en els discursos de cada líder polític amb el conjunt de 

frames obtinguts de l’anàlisi deductiva d’enquadraments en els textos periodístics; 

l’indicador C1.I143 s’estudia posant en comú les idees polítiques presents en els 

discursos del líder polític i les que hi ha en els textos de cada diari.

La síntesi de dades permetrà validar o refusar les dues hipòtesis. Per determinar la 

major permeabilitat de cada diari a la intepretació dels líders del seu país d’origen 

(cfr. H21) es determinarà, per a cada diari, el grau de coincidència amb els 

representants del propis país, d’una banda, i la resta de líders, de l’altra. A l’hora de 

conèixer si la influència dels discursos de líders d’institucions europees és menor a la 

dels discursos de líders estatals (cfr. H22), es compararà la diferència en el grau de 

correspondència que assoleixen el conjunt de líders d’institucions comunitàries, 

d’una banda, i el conjunt de líders estatals, de l’altra.
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• H21. Els diaris tendiran a ser més permeables a la intepretació de la crisi 
proposada pels líders que representin el seu país d’origen; i H22. L’emmarcament 
de la crisi proposat pels líders de les institucions europees tindrà una presència 
més baixa en els diaris que el que proposen els líders d’institucions estatals.

FIG 19. Procés de validació de les hipòtesis H21 i H22.

OR3. Identificar el grau de pluralisme ideològic present en la cobertura de la crisi 
europea duta a terme pels diaris de referència analitzats, en relació amb les solucions 
políques a la crisi de l’euro.

Tot seguit s’expliquen les tècniques estadístiques que s’empraran per explorar les 

hipòtesis H31, exclusivament relacionada amb aquest objectiu de recerca, i H11.1. 

relacionada amb els objectius de recerca OR1 i OR3.
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Explicació de la metodologia M6: Explotació estadística de les dades.

• H31. Hi haurà un grau baix de pluralisme ideològic al conjunt de diaris en relació 
amb les solucions polítiques que es proposen per solucionar la crisi de deute 
europeu.

FIG 20. Procés de validació de la hipòtesi H31.

Per validar o refusar aquesta hipòtesi, cal determinar el grau de pluralisme en el 

conjunt de diaris de cada país estudiat: Alemanya, França, Espanya, Itàlia, Regne 

Unit. Els indicadors C1.I134 i C1.I35 s’obtindran a partir de l’explotació de les dades 

corresponents a (M4) l’anàlisi de fonts, ja detallada anteriorment. En concret, es 

determinarà la visibilitat informativa de tots els representants polítics que apareixen 

com a font, codificant les següents variables del conjunt de declaracions com a font 

informativa de cada líder polític:

• v1: Nombre total de declaracions en la cobertura informativa del diari que 

corresponen a la mateixa font. Aquesta variable permet identificar el 

nombre de cops que una font apareix en la cobertura informativa de cada 

diari. 

• v2: Nombre de paraules de l’agregat de declaracions en la cobertura 

informativa del diari que corresponen a una mateixa font. Aquesta variable 

permet matisar l’espai que la font té per expressar les seves idees. 
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L’indicador C1.134 s’obté a partir de la identificació de la visibilitat individual de 

cada líder polític. L’indicador C1.135 s’obté agrupant la visibilitat de les fonts 

informatives que representen la mateixa institució o moviment social o polític, amb 

l’objectiu d’obtenir la visibilitat com a font d’aquestes institucions, partits i 

moviments socials. Amb l’objectiu d’identificar el grau de pluralisme ideològic, es 

pararà especial atenció a dos aspectes: la relació entre la visibilitat  de líders polítics 

en funcions de govern i líders polítics en l’oposició, i la visibilitat de moviments 

socials i polítics de fora de l’arc parlamentari. L’anàlisi pretèn en primer terme 

identificar el pluralisme ideològic dels diferents debats nacionals, i per això 

contempla com a unitat d’anàlisi primària el conjunt de diaris de cada país. Un cop 

obtingudes aquestes dades, es podrà inferir el pluralisme ideològic en el conjunt de 

països analitzats.

D’altra banda, el grau de diversitat de punts de vista polítics en cada esfera pública 

nacional referents a la crisi de l’euro (cfr. indicador CI.145: diversitat de punts de 

vista sobre els problemes i solucions relacionats amb la crisi de l’euro representats 

en el diari) es determinarà explotant estadísticament les dades obtingudes en (M3) 

l’anàlisi d’idees polítiques, també explicada amb anterioritat. 

Prèviament es durà a terme una revisió de literatura acadèmica. L’objectiu de la 

revisió és categoritzar les característiques de les principals teories que, des de la 

socialdemocràcia i el liberalisme, s’han proposat desde principis del segle XX fins a 

avui dia per analitzar i solucionar les crisis financeres. S’estudiaran per això textos 

acadèmics d’història de l’economia i teoria econòmica en què es descriguin les 

principals ideologies referents a les crisis de deute públic i les solucions que s’hi 

proposen des del liberalisme i la socialdemocràcia. Com a resultat d’aquesta revisió, 

es definiran les característiques de les principals ideologies identificades.

En segon terme, s’analitzarà el conjunt d’idees polítiques present en les cobertures 

informatives dels diaris de cada país. De cada idea política, se n’estudiarà el 

contingut. Cadascuna d’elles serà classificada segons el seu posicionament ideològic, 

que es determinarà identificant la proximitat de cada idea amb alguna de les 

principals ideologies identificades en la revisió literatura acadèmica.
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Això permetrà validar en últim terme, junt amb la informació referent a les fonts, el 

grau de pluralisme ideològic (H31) present en els textos periodístics dels diaris de 

referència analitzats en cada país. 

• H11.1. El grau de convergència discursiva entre diaris dependrà més del país 
d’origen que de la seva línia editorial present.

L’última passa de la recerca doctoral serà determinar si el grau de convergència 

discursiva és major entre diaris amb ideologies similars o diaris amb la mateixa 

nacionalitat. La raó és obtenir una última informació sobre el grau de fragmentació 

de l’esfera pública europea. 

FIG 21. Procés de validació de la hipòtesi H11.1.

En primer terme, s’estudiaran els documents oficials –per exemple, els llibres d’estil, 

en cas de tenir-ne– en què cada diari posa per escrit  la seva línia editorial, els seus 

valors i també el seu posicionament polític. En cada text s’identificaran 

inductivament les idees polítiques –cfr. metodologia M3 per a una explicació de com 

es farà–. Finalment, es definirà el posicionament ideològic del diari en un eix que va 

del conservadurisme al socialisme. Aquest eix haurà estat construit a partir de la 
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disposició i classificació de les diferents ideologies estudiades en la revisió de la 

literatura acadèmica explicada en relació amb la hipòtesi H31. 

Paral·lelament, es determinarà l’orientació ideològica de la cobertura informativa 

que cada diari fa de la crisi de deute sobirà. Se sintetitzarà, per a cada diari, la 

informació obtinguda de (M1) l’anàlisi d’agenda, (M2) l’anàlisi de frames, (M3) 

l’anàlisi d’idees polítiques, (M4) l’anàlisi de fonts –cfr. dimensió C3.D2–. A partir de 

l’aplicació de tècniques estadístiques descriptives, es determinarà la distribució de 

les mostres. En concret, la distribució dels temes, frames, idees polítiques i fonts en 

la cobertura informativa de cada diari.

Finalment, es compararà el grau de convergència discursiva entre diferents grups de 

diaris. En primer terme, s’explorarà la coincidència entre els diaris amb línies 

editorials/ ideologies similars. En segon terme, es determinara la coincidència entre 

els tres diaris de cada país. 

D’aquestes dues operacions es podrà determinar en quina mesura determina la 

nacionalitat la cobertura informativa de la crisi, i si la ideologia del diari té o no més 

inflluència que la nacionalitat en l’orientació ideològica de la cobertura informativa 

de la crisi de deute sobirà. Com major sigui la relació entre nacionalitat i 

convergència discursiva, i menor la relació entre línia editorial i convergència 

discursiva, més fragmentada estarà la hipotètica esfera pública europea. 
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7. Planificació de la recerca.

7.1.  Estructuració de la investigació en tres fases: anàlisi preliminar, anàlisi del corpus, 

i explotació de les dades i redacció dels resultats. 

Fins al moment, s'han explicitat i relacionat entre sí els conceptes de la recerca, els 

objectius, les hipòtesis, les unitats d'anàlisi i els indicadors. S'han mencionat a més les 

metodologies associades a cada hipòtesi i indicador. L'apartat final de la proposta de 

recerca explica amb més detall les principals passes associades a cada metodologia. 

Posteriorment, en l'apartat 7 del treball, es fa una previsió de la temporització de la 

investigació doctoral. S'exposen tot  seguit les principals tasques de la recerca i se'n 

detalla la metodologia. 

7.1.1. Fase 1: Anàlisi preliminar i selecció del corpus d'anàlisi.

FIG 22. Explicació de les metodologies associades a la fase 1 de la recerca.

C o d i 
d e l a 
tasca Tasca H* Explicació

F1.1 Revisió de l'estat de la 
qüestió. -

Anàlisi de literatura acadèmica: S'estudiaran més textos 
acadèmics relacionats amb el marc teòric de la recerca. 

F1.2 Categorització de les 
característiques principals 

de dues cosmovisions 
relacionades amb les 
solucions a les crisis 

financeres: la liberal i la 
socialdemòcrata.

H31

Anàlisi de literatura acadèmica: Estudi de textos en què es 
descriguin les principals ideologies referents a les crisis de 
deute públic i a la seva solució proposades en el segle XX des 
del liberalisme i la socialdemocràcia,  segons l’especificat en 
l’apartat 6.4. del treball. 

F1.3

Anàlisi de la línia editorial 
oficial dels 15 diaris objecte 

d'estudi.
H1.1

M3. Anàlisi d’idees polítiques. Anàlisi de continguts 
inductiva dels documents en què cada diari posa per escrit la 
seva línia editorial, valors i posicionament polític, segons 
l’especificat en l’apartat 6.4. del treball.

F1.4.
Contextualització de la crisi 
de dute sobirà durant els 

anys 2010 i 2011 i selecció 
dels quatre esdeveniments 

objecte d'anàlisi.

-

Contextualització de l’esdeveniment objecte d’estudi: 
Estudi de la crisi de deute europeu i de la seva cronologia a 
partir dels diaris de referència analitzats, amb l'objectiu 
d'identificar els quatre esdeveniments objecte d'anàlisi i 
conèixer els punts més importants d'aquesta crisi durant els 
anys 2011 i 2012. 

F1.5. 

Selecció del corpus 
d'anàlisi. - Selecció del corpus d’anàlisi:Selecció del corpus d'anàlisi 

segons el criteris expressats en els apartats 6.2. i 6.3.

* Hipòtesis relacionades amb la tasca.
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7.1.2. Fase 2: Anàlisi del corpus.

FIG 23. Explicació de les metodologies associades a la fase 2 de la recerca.

Codi de 
la tasca Tasca H* Metodologia.

F2.1
Discursos polítics. 
Anàlisi inductiva de 

frames. H12
M2. Anàlisi de frames: Anàlisi inductiva de frames, segons el 
que s’ha especificat en l’apartat 6.4. del treball.

F2.2 Discursos polítics. 
Anàlisi inductiva d'idees 

polítiques.
H12

M3. Anàlisi d'idees polítiques: Anàlisi inductiva d’idees 
polítiques,  segons el que s’ha especificat en l’apartat 6.4. del 
treball.

F2.3 Textos periodístics. 
Anàlisi de frames: 

immersió qualitativa.

H1.1 
H11.2

M2. Anàlisi  de frames: Anàlisi inductiva de frames, segons el 
que s’ha especificat en l’apartat 6.4. del treball.

F2.4.

Textos periodístics.
Anàlisi frames, 

d'agenda, de fonts, i 
d'idees polítiques: 

codificació.

H11,  
H11.1, 
H11.2, 

H23, H31.

M1.  Anàlisi d'agenda:  Anàlisi de l’agenda dels diaris segons 
l’especificat en l’apartat 6.4. del treball. 

M2. Anàlisi de frames: Anàlisi deductiva de frames en els 
textos periodístics segons l’especificat en l’apartat  6.4. del 
treball. 

M3. Anàlisi  d'idees polítiques: Anàlisi inductiva d’idees 
polítiques segons l’especificat en l’apartat 6.4. del treball.

M4. Anàlisi de fonts: Anàlisi de fonts informatives segons 
l’especificat en l’apartat 6.4. del treball.

* Hipòtesis relacionades amb la tasca.

7.1.3. Fase 3: Explotació dels resultats i redacció de les conclusions.
FIG 24. Explicació de les metodologies associades a la fase 3 de la recerca.

C o d i 
de la 
tasca Tasca H* Metodologia.

F3.1
Textos periodístics.

Anàlisi frames, d'agenda, 
de fonts, i d'idees 

polítiques: explotació de 
les dades.

H11, 
H11.1H11

.2H23, 
H31.

Se sintetitzaran les dades amb l'objectiu d'obtenir la 
informació necessària per als indicadors relacionats amb 
les hipòtesis H11, H11.1, H11.2, H23, H31, segons 
l’especificat en l’apartat 6.4. del treball.

F3.2

Textos periodístics. 
Determinació del grau de 

pluralisme polític.

H31
M6. Explotació estadística de les dades. Explotació 
estadística de les fonts i anàlisi de la diversitat  de punts de 
vista polítics defensats en les declaracions segons 
l’especificat per a la hipòtesi H31 en l’apartat 6.4. del 
treball.

F3.3 Anàlisi comparada de 
textos periodístics i 
discursos de líders 

polítics.
Determinació dels graus de 

convergència mediàtica i 
convergència mediàtica-

institucional.

H21, 
H22 M5.  Anàlisi  comparada: estudi de la convergència 

discursiva, segons l’especificat en l’apartat 6.4. del treball.

F3.4. Redacció dels 
resultats.

F3.5. Redacció de les 
conclusions.

F3.6. Revisió final i 
maquetació.

* Hipòtesis relacionades amb la tasca.
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7.2. Temporització de la recerca.

FIG 25. Diagrama de Gantt amb la planificació de la recerca.
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FIG 2. Gràfica amb la representació de la visibilitat en valors relatius d'institucions estatals, internacionals 
i locals en la cobertura informativa (dies 8 i 9 de desembre) dels diaris The Times i El País.

 Actors polítics: distribució de la visibilitat segons tipus d’institució

FIG 1. Resultats de la recerca de notícies amb els termes "crisi de l'euro" o "crisi de deute sobirà" als 
diaris Süddeutsche Zeitung, Financial Times, Le Figaro, The Guardian, El País, Corriere della Sera, die 
tageszeitung, La Vanguardia, Die Welt, El Periódico de Catalunya, El Mundo, La Repubblica, Le Point, ABC i 
Frankfurter Allgemeiner Zeitung durant l'any 2010.



9.2. Anàlisi de la visibilitat de les institucions europees com a fonts informatives: 

annexos.

En aquest apartat de l'annex es detalla la metodologia emprada en l'anàlisi exploratòria duta 

a terme per obtenir una primera aproximació empírica a la hipòtesi segons la qual les 

institucions europees tenen un baix grau de visibilitat mediàtica. Les dades d'aquesta anàlisi 

exploratòria apareixen citades en l'apartat 3.3.2. del treball de recerca, referent al dèficit 

d'espai comunicatiu comú i de visibilitat de les institucions comunitàries.

9.2.1. Resultats.

La hipòtesi segons la qual la visibilitat  com a fonts informatives de les institucions 
europees és molt menor a la dels governs estatals es compleix en la cobertura 
informativa de The Times, però no en la d’El País. En tots dos diaris, Angela Merkel i 
Nicolas Sarkozy i els seus respectius governs són els líders polítics amb més visibilitat, 
però a El País, el president de la Comissió Europea té una visibilitat  equivalent, i el 
Banc Central Europeu s’hi apropa. Mentrestant, The Times dedica una gran importància 
a la figura del Banc Central Europeu, a la qual atorga molt d’espai de declaracions.   

Es pot concloure per això que el suposat dèficit comunicatiu de les institucions europees 
depèn de manera important també de la línia informativa de cada diari, com mostra el 
fet que The Times no doni en cap moment declaracions d’un dels actors més importants 
a la cimera com és José Manuel Durão Barroso. I, d’altra banda, el Banc Central 
Europeu sobresurt en tots dos diaris com a font emissora d’informació. 

9.2.2. Hipòtesi i metodologia.

1. Hipòtesi. 

La hipòtesi validada en aquesta anàlisi és: H32. Les institucions europees tenen una 
visibilitat com a fonts molt menor al dels governs. L’estat de la qüestió resumeix la tesi 
segons la qual les institucions europees pateixen un dèficit  comunicatiu que afecta la 
seva visibilitat mediàtica. La hipòtesi parteix d'aquesta premisa i té com a objectiu 
validar-la o refusar-la.

2. Metodologia per a la validació de la hipòtesi.

 S'ha dut a terme una anàlisi quantitativa, consistent en identificar del pes relatiu de les 
declaracions de cada font i classificació de les fonts segon tipus d’institució (política i 
de mercat), àmbit polític de referència (local, estatal, món).  S’extraurà en primer terme 
del corpus de declaracions presents en la cobertura informativa de cada diari només 
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aquelles que pertanyen a actors polítics o de mercat. Es consideren les persones o 

institucions compleixen com a mínim una de les següents condicions: 

• estar implicades en la gestió de la crisi de l’euro 

• (e.g., el Banc Central Europeu, els governs de la UE, la Comissió 
Europea)

• tenir una gran influència sobre els esdeveniment 

• (e.g., agències de rating, fons d’inversió, bancs)

• amb interesssos en referència a la crisi o a la cimera del 9 i 10 de 
desembre (e.g. parlamentaris nacionals, diplomàtics)

Per a cada diari, s’estableix com a dada de referència el total de paraules de les 

declaracions corresponents a actors polítics o de mercat en la crisi de l’euro. Per establir 
la visibilitat de cada actor com a font emissora d’informació, es dividirà el nombre de 
paraules de les seves declaracions –siguin directes o indirectes– sobre el total de 
paraules de declaracions del corpus d'anàlisi.

La hipòtesi H32 serà validada o refusada estudiant  la visibilitat que cada diari atorga als 

representants d’institucions europees i estatals: es comprova, concs, analitzant la 
diferència entre la visibilitat en cada diari de les fonts que són actors de mercat i les que 
són actors polítics.

3. Univers, mostra, unitat d’anàlisi i corpus d’anàlisi.

Univers: Totes les declaracions de fonts que siguin actors en la crisi de l’euro presents 
en els textos informatius  del 8/12/2011 i 9/12/2011 a The Times i El País [exceptuant 
els suplements dels diaris].

Mostra: El 100% de les unitats d'anàlisi que formen part de l'univers.

Unitat d'anàlisi: Unitat primària: la font. Unitat secundària: la paraula.

Corpus d'anàlisi: 45 fonts: 4.365 paraules (El País) + 1689 paraules (The Times).
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9.3. Estudi previ exploratori (apartat 4): annexos.

9.3.1.Relació de discursos analitzats.

Els discursos de líders polítics analitzats són:
(1) Conferència de premsa de Herman Van Rompuy, president del Consell Europeu, i José Manuel Durão 

Barroso, president de la Comissió Europea, el 9 de desembre de 2011 al matí per explicar les conclusions 
del primer dia (8 de desembre) de la cimera europea.  Disponible en format audiovisual  a http://
ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=81784.

(2) Conferència de premsa de  Herman Van Rompuy, president  del Consell Europeu, i  José  Manuel  Durão 
Barroso, president  de la Comissió Europea, i el president  de torn de la UE, el primer ministre polonès, 
Donald Tusk, la matinada del 9 al 10 de desembre per explicar les conclusions i el resultat  de la cimera dels 
dies 8 i 9 de desembre45.  

(3) Conferència de premsa d’Angela Merkel, cancellera alemanya, la nit del 9 al 10 de desembre per explicar 
els resultats de la cimera europea.. Font de la transcripció escrita: http://www.bundesregierung.de/nn_1272/
Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2011/12/2011-12-09-pk-bruessel.hml

 (4) Conferència de premsa Nicolas Sarkozy, president francès, la nit del 9 al 10 de desembre per explicar els 
resultats de la cimera europea.  Disponible en format audiovisual a: http://www.elysee.fr/president/
mediatheque/videos/2011/decembre/conference-de-presse-a-l-occasion-du-conseil.12607.html

(5) Conferència de premsa de David Cameron, primer ministre britànic, la nit del 9 al 10 de desembre per 
explicar els resultats de la cimera europea. Disponible en format audiovisual a: http://ec.europa.eu/
avservices/video/videoplayer.cfm?ref=82087&sitelang=en

Articles d’opinió de diaris generalistes:  S’han analitzat tots els articles d’opinió publicats –
inclosos els editorials– pel diari britànic The Times i l’alemany Die Welt el dia 10 de 
desembre, que és l’immediatament posterior al final de la cimera i recull la cobertura 
informativa sobre el resultat  de la mateixa. Per això, s’han identificat tots els textos que 
formen part de l’univers d’entre tots els publicats per aquests diaris en les seves edicions 
nacionals impreses. Per a cada diari, s’han analitzat els següents textos: 

The Times: 
o  The Right Path. 10/12/2011, p. 2. [Leading article (Editorial)].
oEnjoy the praise. Eurosceptics may yet end up disappointed. 10/12/2011, p. 6. [ Autor: Sam 

Coates].
oCameron was right to back away from  this suicide pact. 10/12/2011, pp. 8-9. [Autor: Niall 

Ferguson].
oBritain leads an Outer Europe group - of one. 10/12/2011, p. 10 [Autor: Roger Boyes].
oReferendum? Not yet. Put it in the manifesto. 10/12/2011, p. 17. [Autor: Matthew Parris]

Die Welt: 
o  Ein Gipfel, der Europa verändern wird.46 10/12/2011. p. 1. [Autor: Christoph B. Schmitz.]

45 D’aquesta conferència de premsa, s’han estudiat només les declaracions de Herman Van Rompuy i José 
Manuel Durão Barroso, ja que el primer ministre polonès no és un dels líders polítics els discursos dels quals 
formen part de l’estudi.

46 Traducció del títol: Una cimera que canviar Europa.
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oKrise und Krieg47. 10/12/2011, p. 3. [Autor: Michael Stürmer]
o Sutnkwart & Popel. 10/12/2011, p.3 [Autor: Eckhard Fuhr].
o Staat oder Liberalismus: Wer macht die Schulden?48. 10/12/2011, p. 17. [Autor: Erwin 

Grandinger].

9.3.2. Taules amb la informació codificada fruit de l’anàlisi de dades.

Taula: Anàlisi del discurs dels líders polítics. 1: Problemes prioritaris (nacionals o europeus) 
que ha de solucionar la cimera i 2: Solucions proposades a les cimeres.
(En cursiva i negretes, apareix l’àmbit de decisió política al qual fa referència cada problema i 
solució).

Líder Indicador 1. Problemes 
prioritaris que cal 

solucionar a la cimera

Indicador 2. Solucions proposades als problemes

Van 
Rompuy

Falta de creixement 
econòmic. Europeu

Crisi de deute immediata

Europeu

Falta de coordinació fiscal 
en la zona euro. Europeu

Mesures per afavorir el creixement econòmic i la creació de llocs de treball. Europeu

Curt termini. Donar més finançament a l’ESFSF perquè pugui compra deuta als Estats. 
Europeu

Emissió d’eurobons, deute sobirà conjunt dels països de l’euro, per abaratir els costos dels 
països amb més dificultats. Europeu

Llarg termini. Nou pacte de coordinació fiscal. Solució prioritària, canvi del tractat 
europeu vinculant per als 27. Solució pragmàtica: tractat intergovernamental degut al no 
anglès.  Europeu

Aprofundir en la unió econòmica per reforçar la convergència econòmica. Sancions 
automàtiques als països que no compleixin les normes. Revisió a priori dels pressupostos per 
part de les Comissió Europea. Europeu

Barroso Problema: falta de 
confiaça [dels inversors] 
en els països de l’euro. 
Europeu

Pacte fiscal i reforçament de la coordinació de les polítiques econòmiques a nivell europeu/
euro. Mitjançant pacte intergovernamental, amb participació de les institucions europees. 
Europeu

Implementació “de mesures importans immediates” d’estabilitzaició (i.e. finançament a 
l’ESFSF o eurobons). Europeu

Austeritat pressupostària i retallades en els països de l’Euro amb problemes de finançament de 
la deuda sobiranda. Europeu

47 Traducció del títol: Crisi i guerra.

48 Traducció del títol: Estat o liberalisme. Qui crea els deutes?

99



Líder Indicador 1. Problemes 
prioritaris que cal 

solucionar a la cimera

Indicador 2. Solucions proposades als problemes

Cameron Amenaça dels interessos 
britànics que planteja una 
nova Europa més 
integrada. Nacional, 
britànic.

Defensa dels interessos 
britànics  la UE 
–”mantenir els mercats 
oberts, comerç´lliure”. 
Nacional, britànic.

Defensa del serveis 
financers.

Problemes d’estabilitat i 
falta de creixement 
econòmic a l’eurozona. / 
Fixar/establitzar l’euro. 
Europeu

Aconseguir “salvaguardes”: “proteccions per al mercat únic i per a altres interessos britànics 
clau.” o no acceptar un nou tractat. Nacional.

Treballar dur perquè les institucions europees també treballin en la defensa dels serveis 
financers britànics. Nacional.

1. Possibilitat de compra massiva de bons públics per part del BCE a països en problemes. 
Europeu

2. Coordinació fiscal per evitar problemes d’endeutament excessiu. Europeu

Angela 
Merkel

Crisi de confiança i de 
credibilitat de l’euro. 
Europeu

PROBLEMA: Les dificultats dels 
bancs de la zona euro, que poden 
afectar els bancs de fora de la zona 
euro. Europeu

PROPOSTA DE SOLUCIÓ: No n’hi ha prou amb la posada en marxa de recursos financers (i.e. compra massiva de deute)

Desenvolupament, en els propers anys, de la unió fiscal. El pacte fiscal del 9 de desembre 
és la primera passa. “El nucli del tema”. Europeu

Restablir la confiança.

Solució: formalització del principi de dèficit 0 a les consitucions dels estats: “fre de 
la capacitat d’endeutament dels estats”(Shuldenbremse). Europeu

Aprofundir en la unió econòmica per reforçar la convergència econòmica. Sancions 
automàtiques als països que no compleixin les normes. Revisió a priori dels pressupostos per 
part de les Comissió Europea. Europeu

Sancions del Tribunal de Justícia Europeu als incomplidors del pacte fiscal. Europeu

Més poder per al a Comissió Europea i el Tribunal de Justícia Europeu. Europeu

Injecció de més diners a l’EFSF. Col·laboració amb el FMI per aconseguir més finançament. 
Europeu

Que el Fons d’Estabilització Financera (FESF) sigui gestionat des del Banc Central Europeu 
per aportar-hi experiència i know-how. Europeu

La implicació del sector privat ja no és un tema del qual s’hagi de discutir, perquè els esdeveniments de 
Grècia l’han feta contraproduent.
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Líder Indicador 1. Problemes 
prioritaris que cal 

solucionar a la cimera

Indicador 2. Solucions proposades als problemes

Nicolas 
Sarkozy

Reforçament de 
l’estabilitat de la zona 
euro. Europeu

Crisi de deute immediata

Europeu.

Crisi de confiança i de 
credibilitat de l’euro. 
Europeu

Desregulació financera. 
Internacional.

Política econòmica comuna.Llarg termini. Nou pacte de coordinació fiscal. Solució prioritària, 
canvi del tractat europeu vinculant per als 27. Solució pragmàtica: tractat intergovernamental 
degut al no anglès. Europeu

 

Que el Fons d’Estabilització Financera (FESF) sigui gestionat des del Banc Central Europeu. 
Europeu

Mesura encertada del Banc Central Europeu de prestar diners il·limitats als bancs a un interès 
de l’1% que permetrà que aquests, al seu torn, els puguin prestar als Estats. Europeu

Retirada de la mesura que obligava els inversors privats a participar de les pèrdues provocades 
per països de l’euro en reestructuració de deute. Europeu

Solució: formalització del principi de dèficit 0 a les consitucions dels estats. Europeu

Proposta de solució: Taxa sobre les transaccions financeres a la UE. Europeu

Proposta de solució: implantar una regulació europea. Europeu

Taula: Definició dels problemes prioritaris (nacionals o europeus) que ha de solucionar 
la cimera i de les solucions que cal donar a aquests problemes a The Times i Die Welt

Diari Article Indicador 1. Problemes prioritaris 
que cal solucionar a la cimera

Indicador 1. Problemes prioritaris 
que cal solucionar a la cimera

Indicador 2. Solucions 
proposades als problemes

Indicador 2. Solucions 
proposades als problemes

Definició Cita textual Definició Cita textual

The Times The Right Path. Protegir la indústria 
de serveis britànics. 
Nacional.

“It attached one condition. Mr 
Cameron was clear that he could 
not agre unless the new treaty 
protected Britan’s financial 
services from imprudent 
European intervention.”

The Times The Right Path.

Posterior a la cimera. 
Definir la visió del 
Regne Unit al món. 
Nacional

“But it is now incumbent on the 
Prime Minister to set out his 
vision of Britain’s place in the 
world.”

The Times The Right Path.

Posterior a la cimea. 
Conseqüències de 
polkítica interna 
britànica.

Apartat “What about domestic 
politics?"
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Diari Article Indicador 1. Problemes prioritaris 
que cal solucionar a la cimera

Indicador 1. Problemes prioritaris 
que cal solucionar a la cimera

Indicador 2. Solucions 
proposades als problemes

Indicador 2. Solucions 
proposades als problemes

The Times Britain leads an 
Outer Europe 
group- of one

Causa crisi: 
Problemes de disseny 
de l’eurozona. 
Europeu.

The truth is that, under pressure 
markets, institutional Europe has 
been atomising, falling into ever 
smaller units. The eurozone was 
never a coherent body.

The Times Referendum? 
Not yet. Put it in 
the manifesto.

La situació de pressió 
que Cameron patia 
dels euroescèptics 
tories. Nacional

“Tory Eurosceptics tried to goad 
Mr. Cameron into ignoring that 
wisdom.”

Aïllar els 
euroescptics tories 
radicals i seduir la 
resta. Nacional

“This is the moment 
to get bacl and keep 
these MPs on board, 
to drive in the wedge 
and to isolate the 
munious residue.”

The Times Enjoy the praise. 
Eurosceptics 
may yet end up 
disappointed.

Posterior a la cimera. El 
veto limita la capacitat 
d’influència del Regne 
Unit a la UE i 
d’aconseguir devolucions 
de poders. Nacional.

“Few Tory Eurosceptics were 
ready to accept that, although 
Britain has excluded itself from 
future key EU meetings, the 
move gives less help to those 
wanting to claw back porwes 
from Brussels...”

The Times Cameron was 
right to back 
away from this 
suicide pact

Problemes zona euro / 
crisi de deute europeu. 
Europeu.

“In the past few months (...) has 
brougth the eurozone conomy, 
and with it the world economy, 
to the edge of a precipcie 
strongly reminiscent of 1931.”

Intervenció del BCE 
en el mercat de deute 
sobirà per abaixar-ne 
els tipus d’interès

“That means, firs, 
masive quatitativve 
easing (bond 
purchases) by the 
European Central 
bank...”

Die Welt Ein Gipfel, der 
Europa 
verändern wird

Més coordinació  
d’estantdards socials 
laboral i fiscal a 
Europa. Europeu

“Això significa, tot i la 
competència entre [els membres 
de la UE: més igualament a 
Europa dels estàndards socials, 
en els mercats laborals i en 
temes d’impostos:”

Die Welt Ein Gipfel, der 
Europa 
verändern wird

Més pressió als 
països endeutats 
perquè facin 
reformes

“La pressió de 
reforma als estats-
crisi s’ha de reforar, 
han de fer encara 
més del que hhan 
promès fins ara.

Die Welt Ein Gipfel, der 
Europa 
verändern wird

Acabar amb la 
solidaritat dels 
päisos salvasdors als 
països en crisi.

“Els salvadors han 
d’acomiadar-se 
finalemnt de la seva 
(...) solidaritat 
il·limitada amb els 
pecadors deutors.”

Die Welt Stunkwart & 
Popel

CAUSA DE LA 
CRISI DE DEUTE 
EUROPEU. El 
poder desmesurat 
de les agències de 
rating i dels 
mercats, que 
desnaturalitzen la 
democràcia.

“Perquè els parlaments, perquè 
la política.?(...) Els mercats són 
la última instància.”

Die Welt Krise und Krieg ---- ---- ---- ---

Die Welt Staat oder 
Liberalismus: 
Wer macht die 
Schulden?

CAUSA 
ENDEUTAMENT 
ALEMANY.  
Excessiva despesa 
pública. Nacional.

“...un problema de despesa 
keynesià monstruós”, el fet 
que “el servei pública hagi 
adquirit en dècades una 
mesura inimaginable de 
personal”, la “maquinària de 
l’estat democràtic sobre-
endeutat”
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Taula: Anàlisi inductiva sobre frames de la cimera.

Indica
dors

Van 
Rompuy

Barroso Cameron Sarkozy Merkel Síntesi 
Frames

Elements objecte 
d’emmarcament

1. 
Emmar
cament 
del 
desenvo
lupame
nt de la 
cimera.

. It is not easy 
when you are in 
a room with 
more people 
who all want to 
press ahead, who 
all say forget 
about your 
safeguards, 
forget about 
your interests, 
let’s all just sign 
up to this thing 
toghether

S'agissant du 
désaccord avec 
nos amis 
Britanniques, 
c'est très simple, 
pour accepter une 
réforme des 
traités à 27, 
David 
CAMERON a 
demandé ce que 
nous avons 
considéré, tous, 
comme 
inacceptable : un 
protocole dans le 
traité, permettant 
d'exonérer le 
Royaume-Uni 
d'un certain 
nombre de 
réglementations 
sur les services 
financiers.

Cimera amb 
certa tensió 

El desenvolupament 
de la cimera

1. 
Emmar
cament 
del 
desenvo
lupame
nt de la 
cimera.

“L’atmosfera [de 
la cimera] ha 
estat sempre 
constructiva i 
bona. Hem 
intercanviant 
opinions molt 
tranquilament 
sobre què podem 
fer i a què ens 
podem 
comprometre.”

Cimera 
tranquil·la

El desenvolupament 
de la cimera

2. 
Emmar
cament 
del 
resultat 
de la 
cimera.

Acord sobre 
acció 
immediata 
als 
problemes 
actuals i per 
al llarg 
termini nou 
pacte fiscal 
per a la 
zona euro.
“We took 
important 
decisions to 
safeguard 
the 
eurozone 
both short-
term and 
medium-
term.“

“I think Mr. Van 
Rompuy 
presented already 
the most 
important 
conclusions. So 
we have now the 
agreement to go 
forward for a new 
fiscal compact and 
strengthening 
economic policy 
coordination,”

“And there are 
also important 
immediate 
measures in terms 
of stabilisation 
tools. “

Solució 
important a 
curt i llarg 
termini

L’eficàcia de les 
mesures de l’acord 
per fer front a la 
crisi de l’euro.
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Indica
dors

Van 
Rompuy

Barroso Cameron Sarkozy Merkel Síntesi 
Frames

Elements objecte 
d’emmarcament

“El pacte 
fiscal 
acordat avui 
és un primer 
pas 
important”

“but we believe 
that if it is 
properly drafted, 
that will indeed 
increase what was 
our goal, increase 
the governance, 
increase the 
credibility, 
increase also the 
rules we have 
today for the euro 
area. “

Ce que je peux 
vous dire, c'est 
que nous avions, 
avec Mme 
MERKEL, posé 
les bases de ce 
qui nous semblait 
nécessaire pour 
changer 
structurellement 
le fonctionnement 
de la zone euro. 

Je crois que c'est 
quand même un 
sommet qui fera 
date parce que les 
décisions qui ont 
été prises sont des 
décisions 
extrêmement 
lourdes et qui 
vont durablement 
changer le 
fonctionnement 
de la zone euro,

..., que hem pres 
una passa 
important per a 
un Euro 
durablement 
estable. És un 
canvi de situació 
política. Es pot 
dir, que és un 
gran avenç per a 
la unió de 
l’estabilitat [unió 
fiscal]”

“[Amb el pacte] 
es fa avançar 
naturalment la 
unió política i se 
superen amb ell 
les debilitats de 
la introducció de 
la divisa 
comuna”

Solució a 
llarg termini

But if you look at 
the conclusions of 
yesterday’s heads 
of state and 
government of 
euro area’s 
summit, it’s really 
impressive, that’s 
the point I want to 
underline also for 
our investors, for 
our partners, 
which level our 
member states are 
now ready to 
accept the, as they 
say in on of the 
expressions, the 
intrusive powers 
and competences 
of the European 
Union. How far 
they are going in 
terms of 
commitment to 
respect legally 
discipline and 
further efforts for 
convergence.

That is the 
surrender of 
quite a lot of 
sovereignty 
giving up quite a 
lot of power, 
budgets 
sometimes 
sometimes being 
fixed more in 
Brussels than in 
your own 
parliament of 
government, 
they have signed 
up to those 
things and that is 
difficult for 
those countries 
but I suppose if 
you’re gonna 
have a single 
currency you 
need to do some 
of these 
elements. 

La renúncia a 
sobirania

Què implica el nou 
pacte per als Estats 
que l’acceptin.
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Indica
dors

Van 
Rompuy

Barroso Cameron Sarkozy Merkel Síntesi 
Frames

Elements objecte 
d’emmarcament

The 17 
member 
states of the 
eurozones 
and already 
many others 
are 
committed 
to a new 
fiscal 
compact. A 
new 
European 
fiscal rule to 
be 
transposed 
in national 
legislation, 
it is about 
more fiscal 
discipline, 
more 
automatic 
sanctions, 
stricter 
surveillance
. An 
intergovern
mental 
treaty will 
make this 
agreement 
binding. In 
combination 
with 
secondary 
legislation 
and the firm 
political 
commitmen
ts, this will 
give the 
fiscal 
compact its 
full force

But if you look at 
the conclusions of 
yesterday’s heads 
of state and 
government of 
euro area’s 
summit, it’s really 
impressive, that’s 
the point I want to 
underline also for 
our investors, for 
our partners, 
which level our 
member states are 
now ready to 
accept the, as they 
say in on of the 
expressions, the 
intrusive powers 
and competences 
of the European 
Union. How far 
they are going in 
terms of 
commitment to 
respect legally 
discipline and 
further efforts for 
convergence.

“És a dir, aquells 
que participin en 
el procés del nou 
tractat –i això 
seran com a 
mínim tots els 
països de l’euro– 
assumiran 
obligacions més 
ambicioses i 
exigents.”

Un 
compromís 
de països 
sobirans

Què implica el nou 
pacte per als Estats 
que l’acceptin.
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Indica
dors

Van 
Rompuy

Barroso Cameron Sarkozy Merkel Síntesi 
Frames

Elements objecte 
d’emmarcament

An 
intergovern
mental 
treaty can 
be approved 
and ratified 
much more 
rapidly than 
full-fletched 
treaty 
changed. 
And I think 
speed is 
also very 
important in 
order to 
enhance 
credibility. 
Of course 
there are 
handicaps in 
some way, 
also in an 
intergovern
mental 
treaty, that’s 
why we 
have, we 
proposed in 
our interim 
report to go 
for full-
fletched 
treaty 
changes. 
But if this 
was no 
possible, 
and it was 
not 
possible, we 
have to 
choose for 
that kind of 
cooperation 
on an 
intergovern
mental 
basis.

“That is why, I 
believe, after 
having seen that it 
was not possible 
to have this 
unanimity, I think 
that it was a 
proper decision to 
have at least those 
that are ready to 
commit 
immediately, that 
includes all the 
member states of 
the euro area, and 
after all we are 
discussing the 
issue on the euro 
area, plus some 
that even if they 
are not in the 
euro, the wanted 
to take part in this 
new fiscal 
compact. “

When we can’t 
be given those 
safeguards in the 
treaty, it is better 
this is done by 
intergovernment
al 
arrangements, ...

Jo diria: Per a mi 
el resultat ha 
estat equilibrat, i 
també ha estat 
necessari. 

“Com a europea 
dels 27 m’hauria 
estat bé que el 
Regne Unit 
hagués dit “sí”. 
Però l’important 
és: Estem en una 
crisi de l’euro o 
de la zona euro 
amb diferents 
causes, i podiem 
implantar això 
que considerem 
imprescindible 
per a la unió 
d’estabilitat i 
fiscal d’aquesta 
manera (pacte 
intergovernamen
tal).”

El pacte 
intergoverna
mental és el 
millor 
compromís 
possible.

El significat de fer 
un pacte 
intergovernamental
.

Of course, while 
there were 
always dangers 
with agreeing a 
treaty within a 
treaty, there are 
also risks with 
others going off 
and forming a 
separate treaty; 
and we should 
acknowledge 
that.

Obligar a un 
pacte 
intergoverna
mental fora 
de la UE té 
riscos i 
avantages.

El significat de fer 
un pacte 
intergovernamental
.
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Indica
dors

Van 
Rompuy

Barroso Cameron Sarkozy Merkel Síntesi 
Frames

Elements objecte 
d’emmarcament

“...is in fact 
competences like 
we never had 
before, and we are 
determined of 
course, if we can 
do it from a legal 
point of view, to 
exercise these 
competences in 
full so we can 
reinforce this new 
fiscal rule and 
also that we can 
reinforce the 
governance of the 
euro area. 

“Le service 
juridique du 
conseil a été très 
clair là-dessus, à 
partir du moment 
où il ne s'agit pas 
de changer les 
compétences des 
institutions mais 
de faire 
davantage avec 
elles pour un 
certain nombre de 
membres de 
l'Europe, ça ne 
pose aucun 
problème”

Emmarcame
nt resultat 
cimera: Les 
institucions 
europees 
guanyen en 
competències
.

____
Les 
institucions 
europees NO 
ADQUIREI
XEN 
NOVES 
competències
.

Els canvis en el 
disseny 
institucional de la 
UE

When we can’t 
be given those 
safeguards in the 
treaty, it is better 
this is done by 
intergovernment
al arrangements, 
outside the treaty 
and outside the 
institutions of 
the European 
Union

Un tractat 
fora del marc 
institucional 
de la UE

Els canvis en el 
disseny 
institucional de la 
UE

Un acord 
ampli pel 
que fa a la 
substància i 
la forma del 
pacte fiscal.    
“Moreover, 
this treaty 
will be open 
to non euro 
zone 
countries. 
Except for 
one, all are 
considering 
participatio
n. “

Només hi ha 
hagut un país 
que s’ha 
distancias 
clarament: 
aquest ha estat 
Gran Bretanya.

Emmarcame
nt del resultat 
de la cimera 
de l’euro: 
26+1

Una Europa a dues 
velocitats: quina és 
la distibució de 
països?

Un acord 
ampli pel 
que fa a la 
substància i 
la forma del 
pacte fiscal.    
“Moreover, 
this treaty 
will be open 
to non euro 
zone 
countries. 
Except for 
one, all are 
considering 
participatio
n. “

Well, what’s 
happened is that 
you’ve got 
Hungary and the 
Czech Republic 
and Sweden all 
staying outside 
of these things 
for the time 
being.

 A la minute où je 
vous parle, il y a 
deux pays qui ont 
clairement dit 
qu'ils se 
maintenaient en 
dehors : c'est la 
Hongrie et le 
Royaume-Uni. Et 
deux pays qui 
doivent consulter 
leur Parlement ou 
leur coalition : ce 
sont les Tchèques 
et les Suédois. 
Pour les autres, 
ils ont souhaité 
rejoindre le traité 
intergouvernemen
tal.

Emmarcame
nt del resultat 
de la cimera 
de l’euro: 
22+4

Una Europa a dues 
velocitats: quina és 
la distibució de 
països?
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Indica
dors

Van 
Rompuy

Barroso Cameron Sarkozy Merkel Síntesi 
Frames

Elements objecte 
d’emmarcament

LE 
PRESIDENT -- 
Disons que les 
mesures vont plus 
loin que le six 
pack. 

QUESTION -- 
Les vôtres oui, 
mais...

LE PRESIDENT 
-- Non, celles que 
nous avons 
adoptées 
aujourd'hui, ce ne 
sont pas les 
miennes.

“De vegades hi 
ha queixes (...), 
nosaltres no 
obliguem els 
altres, sinó que 
proposem idees 
–aquí ha sorgit 
una cosa que 
voldria destacar 
al final d’aquest 
any, 
concretament 
que Alemanya i 
França (...) han 
col·laborat 
realment molt 
bé.”

Decisió 
col·lectiva, 
no franco-
alemanya

Naturalesa de la 
decisió

3. 
Em
marc
ame
nt de  
les 
caus
es 
que 
han 
prov
ocat 
el 
resul
tat 
de la 
cime
ra.

Let me make a 
final point – the 
decisions taken 
here tonight all 
flow from one 
thing: the fact 
that there is a 
single currency 
in Europe – the 
euro.

Però l’important 
és: Estem en una 
crisi de l’euro o 
de la zona euro 
amb diferents 
causes, i podiem 
implantar això 
que considerem 
imprescindible 
per a la unió 
d’estabilitat i 
fiscal d’aquesta 
manera (pacte 
intergovernamen
tal).”

Emmarcame
nt de les 
causes del 
desenvolupa
ment de la 
cimera: les 
decisions es 
prenen 
exclusivame
nt per salvar 
l’euro.

3. 
Em
marc
ame
nt de  
les 
caus
es 
que 
han 
prov
ocat 
el 
resul
tat 
de la 
cime
ra.

I wasn’t 
prepared to 
agree that treaty, 
to take it to my 
Parliament in 
that way,...

Les 
exigències 
europees 
eren 
inacceptables

3. 
Em
marc
ame
nt de  
les 
caus
es 
que 
han 
prov
ocat 
el 
resul
tat 
de la 
cime
ra.

S'agissant du 
désaccord avec 
nos amis 
Britanniques, 
c'est très simple, 
pour accepter une 
réforme des 
traités à 27, 
David 
CAMERON a 
demandé ce que 
nous avons 
considéré, tous, 
comme 
inacceptable : un 
protocole dans le 
traité, permettant 
d'exonérer le 
Royaume-Uni 
d'un certain 

Les 
exigències 
europees 
eren 
inacceptables
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Indica
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Van 
Rompuy

Barroso Cameron Sarkozy Merkel Síntesi 
Frames

Elements objecte 
d’emmarcament

S'agissant du 
désaccord avec 
nos amis 
Britanniques, 
c'est très simple, 
pour accepter une 
réforme des 
traités à 27, 
David 
CAMERON a 
demandé ce que 
nous avons 
considéré, tous, 
comme 
inacceptable : un 
protocole dans le 
traité, permettant 
d'exonérer le 
Royaume-Uni 
d'un certain 
nombre de 
réglementations 
sur les services 
financiers

On ne peut pas 
d'un côté 
demander une 
clause d'opt-out 
pour ne pas être 
dans l'euro et de 
l'autre demander 
à participer à 
toutes les 
décisions d'un 
euro que non 
seulement on ne 
veut pas avoir 
mais quand de 
surcroît il arrive 
de critiquer, c'est 
quand même 
impossible.

“La Gran 
Bretanya ha dit 
clarament aquí: 
“Si hi ha canvis 
en els tractats, 
llavors volem 
també canvis en 
el tractat per 
defendre els 
nostres 
interessos” –no 
podíem acceptar 
aquesta condició, 
i altres països no 
ho han fet.”

Les 
exigències 
europees 
eren 
inacceptables
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Taula: Identificació dels frames dels discursos de líders polítics en els textos d’opinió dels 
diaris.

DIE 
WELT THE TIMES Emmarcaments

Van 
Romp

uy

Barros
o Cameron Sarkozy Merke

l

1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.1. Emmarcaments sobre el desenvolupament de la cimera.

Una cimera tranquil·la X

Una cimera amb certa tensió X X

2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.2. Emmarcaments sobre el resultat de la cimera.

NO (Ein 
Gipfel...) NO (Cameron Was right).. Solució important a curt i llarg 

termini X X

x (Ein 
Gipfel...) NO (Cameron Was right).. Solució a llarg termini / canvi 

estructural X X X X

x (Ein 
Gipfel...)

x (The Right Path)
x (Cameron was right...)
x (Referendum? Not 
Yet...)

Pèrdua de sobirania X

Compromís, acte de 
responsabilitat X X X X

El millor compromís possible X X X X

Riscos i avantatges X

Decisió col·lectiva X X

Més competències per a la UE X

Les mateixes competències per a 
la UE X

Tractat fora de la UE i les seves 
institucions X

x (Ein 
Gipfel...)

x (The Right Path)
x (Enjoy the praise...)
x (Cameron was right...)
x (Britain leads an Outer 
Europe group...)

26 +1 (Regne Unit aïllat) X X

22 + 4 (Quatre països dubten 
d’adoptar l’acord) X X

3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.3. Emmarcament sobre les causes del desenllaç de la cimera.

x (The Right Path) Exigències europees 
inacceptables X

Exigències britàniques 
inacceptables X X
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DIE 
WELT THE TIMES Emmarcaments

Van 
Romp

uy

Barros
o Cameron Sarkozy Merke

l

x (The Right Path) Decisions exclusivament per 
salvar l’euro X X
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9.3.3. Transcripció de les conferències de premsa analitzades.

(1) Conferència de premsa de Herman Van Rompuy, president del Consell Europeu, i 
José Manuel Durão Barroso, president de la Comissió Europea, el 9 de desembre 
de 2011 al matí per explicar les conclusions del primer dia (8 de desembre) de la 
cimera europea. 

Thank you. Without  any  delay. Ladies and gentlemen, let me brief  you on the main outcomes of  our first 
working session of  this European Council. For the short term, we agreed on immediate action to overcome 
the current problems and for the longer term we agreed on a new fiscal compact for the eurozone. As 
regards to short term, we are increasing our financial resources to address the crisis we face. Euro area 
and other member states will aim to make  available additional resources of  up to 200 billion euro to the 
IMF. The EFSF leverage will be rapidly  deployed. And we also agreed on the acceleration of  the entry  into 
force of  the ESM rescue fund. It should enter into force in July  2012.  As regards the so called PSI, Private 
Sector Involvement, we have made a major change to our doctrine. From now on, we will strictly  adhere to 
the IMF principles and practices. Or put it more bluntly,  our first approach to PSI which had a very  negative 
effect on the debt markets is now officialy over. So for the immediate action in the short term. 

 But  it  is also essential to give a medium and longer term perspective. We therefore agreed on a new fiscal 
compact. It means we all commit to a new European fiscal rule. It means member states will transpose it 
into their Constitution or equivalent. It  means reinforcing our rules on excessive deficit procedure, by 
making them more autmoatic. It also means that member states will have to submit their draft budgetary 
plans to the Commission.  This was a broad agreement on the substance. As regard the form, everybody 
wants to make this new commitment solemnly binding. 

Of  course in the European Union, built  on treaties, protocols, laws, talking about the legal means is never 
easy. We started this debat in the end of  today’s session. The conclusion is that the 17 euro zone 
members plus 6 others will concludes an intergovernmental treaty.  Two other countries have not yet 
ammended to participate.  The euro summit  of  last  October gives me a mandate to examine how we can 
shrenken the economic union, and that mandate involves cooperation with the President of  the 
Commission and the President of  the Eurogroup. The fiscal compact  we decided today  is  an important first 
result. Two other teams were identified in the mandate. Shrenkening economic convergence and 
deepening the economic union. As you know, I prepared an interim report and it  was decided tonight that 
with my  two colleagues I  will preapre a further report in June on  deepening fiscal integration. To finish a 
word about tomorrow. In the morning we will sign the Accession Treaty  for Croatia. In the European 
Council itself, we will not only  continue the discussion of  tonight but also look at our economic policies, 
energy, enlargement and external relations. Thank you. 

 Durao Barroso. 

 I think Mr. Van Rompuy  presented already  the most important conclusions. So we have now the 
agreement  to go forward for a new fiscal compact and strengthening economic policy  coordination, and 
also there were conclusions in terms of  development of  stabilisation tools to fac short-term challenges. 
These binds were presented by  the President of  the European Council,  I  will not go back to them. It is 
decision of  the heads of  State and Government of  the euro area member states and those that decided 
already  to join,  so I think now it’s very  important to implement this swiftly,  and of  course we have also 
discussed what we can do further to improve overall confidence in our actions. We have said it before this 
summit, and I keep my  opinion,  that at the end of  this the core of  this issues are problems of  confidence. 
And I think it  is important that the euro area member states have today  decided to have a new fiscal rule 
that  is much more ambitious than the one we have got so far. There are clear commitments that you can 
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follow through the conclusions, regarding these additional commitments, additional commitments that of 
course the Commission takes very very seriously. 

 And there are also important immediate measures in terms of  stabilisation tools. So,  as I’ve been saying 
several times before: now the key  is implementation and I hope that these measures will be implemented 
as swiftly. I was also pleased to see that there is from the heads of  state and government a commitment to 
examine swiftly  the new rules proposed by the Commisson on the 23d of  November.  Namely  those 
regarding the monitoring and assessment of  draft  budgetary  plans and the correction of  excessive deficit in 
the euro area member states and also the strengthening of  budgetary  and economic surveillance of 
member states experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability  in 
the euro area. This is of  course important because we should not forget what we already  have been doing. 
In fact, the European Union and the euro area have done much over the past  18 months to improve this 
economic governance and adopt new measures in response to the sovereign debt  crisis. Recent 
measures adopted include so called Six Pack, only  now they  are going to enter into force, the Commission 
already  stated that we are going to implement them in a very  determined way, that we’ll bring already  a 
very  important qualitative lip in terms of  our governance, in terms of  reinforcement, but more measures will 
come soon. And the fact that  now all these member states have commited to this strengthening of  fiscal 
rule is a very important step. 

And I  think that another point that  was discussed, and that made agreement was recognition of  the 
important efforts made by  our member state, namely  we spoke about  the recent measures announced by 
the Italian government, we welcome those measures as very  important, and also the overall positive 
developments in terms of  the programmes of  the countries and their programme, Ireland and Portugal, and 
also the prospective for a new programme for Greece. 

__________________________________________________________________

Michael Peppercorn, the Force cont. 

Question for both, actually. Now, it seems the fiscal compact has taken the form of  an intergovernmental 
treaty  with 23, who will enforce actually  the rules? Because as I understand cannot do it because it is 
intergovernmental. Secondly, do you think the formula now chosen is credible for the markets as would 
have been for a traty change? Thanks

Van Rompuy. 

First of  all, treaty  change. I’m not speaking of  the protocol twelve, which is another procedure. But  the full 
treaty  change,  this implementation will last quite a long time. We are not sure about the duration of  the 
procedure.  As you know, you have a convention, an intergovernmental conference and ratification in the 
member states. An intergovernmental treaty  can be approved and ratified much more rapidly  than full-
fletched treaty  changed. And I think speed is also very  important in order to enhance credibility. Of  course 
there are handicaps in some way, also in an intergovernmental treaty, that’s why  we have, we proposed in 
our interim report to go for full-fletched treaty  changes. But if  this was no possible, and it was not possible, 
we have to choose for that kind of  cooperation on an intergovernmental basis. I  think we can have for 
instance on automaticity  or semi-automaticity  in practice, in practice, the same effect and that  we agreed 
upon, if  the participants, the euro area member states, commit in some way, commit to apply  the rules as if 
the treaty  would have changed. And it  is not excluded that afterwards we give a treaty  base to those rules 
of  behaviour. So I think the commitments by  the member states of  the euro zone are very  important in this 
regard. That  is not a very  strong legal enforcement,  but the political commitment in those matters is as 
important as any legal instrument. 

Barroso. 

Yes, I think it is important to underline one of  these issues that President Van Rompuy  just mentioned. In 
fact,  those that  have proved to take these new fiscal compact they  stated their intention to put it as soon as 
possible in the new full-fletched treaty  so after revision of  the current treaties, and that is an exclusive 
commitment  of  all those that  have agreed today  on the new fiscal compact. But as you know, to have a 
revision of  the treaty, a full revision of  the treaty, unanimity  is required, and it  was not possible to have 
unanimity. That is why, I believe,  after having seen that it was not possible to have this unanimity, I think 
that  it was a proper decision to have at least those that are ready  to commit immediately,  that includes all 
the member states of  the euro area, and after all we are discussing the issue on the euro area, plus some 
that  even if  they  are not in the euro, the wanted to take part in this new fiscal compact. What regards the 
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rule of  the institutions, we believe, and it’s  our legal advice, and it  was also expressed in the meeting by 
the legal counsellor of  the Council, that it is possible for the European institutions to take part in this 
exercise.  Because it is not to do different things for what are, is already  in the treaty, it  is in fact to do what 
is already  in the treaty  but following additional commitments made by  the member states following by  the 
intergovernmental treaty. So I’m not going at this time of  the night or the morning to enter in complex legal 
technical issues, but we believe that if  it  is properly  drafted, that will indeed increase what was our goal, 
increase the governance, increase the credibility, increase also the rules we have today  for the euro area. I 
have to be very  open and honest with you as always: we would have preferred of  course an agreement,  a 
unanimous agreement. In fact, in the interim report presented by  the president Van Rompuy, also with my 
contribution,  and of  course full agreement, in fact  we have put other proposals. This was not possible 
because this required unanimity, so I think the only  alternative that was left was to do it through this kind of 
intergovernmental treaty. But  that intergovernmental treaty  does not mean the European Institutions must 
not go in to have a rule. In fact,  if  you look at the conclusions, I mean what is now asked from the 
commission,  is in fact competences like we never had before, and we are determined of  course, if  we can 
do it from a legal point of  view, to exercise these competences in full so we can reinforce this new fiscal 
rule and also that we can reinforce the governance of the euro area. 

__________________________________________________________________

Jonathan, from Reuters. 

In Mr. Van Rompuy’s report you mentioned discussing the fiscal compact, the idea of  a staged approach 
toward common debt insurance, you also mentioned the possibility  of  a banking license for the ESM. What 
happened to both of these proposals this evening? 

Van Rompuy. 

 We took on a let us call as... eurobonds,  to make myself  a little bit understandable, we haven’t got an 
agreement  this night on this issue, but the euro area member states gave a mandate again to President of 
the Commision, President of  the Eurogroup and the President of  the European Council, which is at the 
same time President of  the Euro Summit, to continue our work and to report on this  and specifically  on 
this, on fiscal integration, and fiscal integration means and I mentioned it in the meeting, the problem of 
mutualisation of  public  debt,  to report on this in June. So we will discuss this issue again hopefully  in 
calmer waters and in a more serene climate. 

There was no agreement on this. 

__________________________________________________________________

... Stainien News Agency. 

Mr. Rampuy  you said that the enlargement will only  be discussed tomorrow, it’s  already  been widely 
reported by  practically  all media outlets that the Council has agreed to postpone the candidate status for 
Serbia for 3 months and it it is negotiating for Montenegro for 6 months. Can you commend on that? 

Van Rompuy. 

No,  no, I will comment on this tomorrow after having a debate, having had a debate, in the European 
Council on this issue.
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(2) Conferència de premsa de Herman Van Rompuy, president del Consell Europeu, i  José Manuel 
Durão Barroso, president de la Comissió Europea, i el president de torn de la UE, el primer ministre 
polonès,  Donald Tusk, la matinada del 9 al 10 de desembre per explicar les conclusions i el resultat  de la 
cimera dels dies 8 i 9 de desembre49.  

Van Rompuy. 

Thank you. Without  any  delay. Ladies and gentlemen, let me brief  you on the main outcomes of  our first 
working session of  this European Council. For the short term, we agreed on immediate action to overcome 
the current problems and for the longer term we agreed on a new fiscal compact for the eurozone. As 
regards to short term, we are increasing our financial resources to address the crisis we face. Euro area 
and other member states will aim to make  available additional resources of  up to 200 billion euro to the 
IMF. The EFSF leverage will be rapidly  deployed. And we also agreed on the acceleration of  the entry  into 
force of  the ESM rescue fund. It should enter into force in July  2012.  As regards the so called PSI, Private 
Sector Involvement, we have made a major change to our doctrine. From now on, we will strictly  adhere to 
the IMF principles and practices. Or put it more bluntly,  our first approach to PSI which had a very  negative 
effect on the debt markets is now officialy over. So for the immediate action in the short term. 

 But  it  is also essential to give a medium and longer term perspective. We therefore agreed on a new fiscal 
compact. It means we all commit to a new European fiscal rule. It means member states will transpose it 
into their Constitution or equivalent. It  means reinforcing our rules on excessive deficit procedure, by 
making them more autmoatic. It also means that member states will have to submit their draft budgetary 
plans to the Commission.  This was a broad agreement on the substance. As regard the form, everybody 
wants to make this new commitment solemnly binding. 

Of  course in the European Union, built  on treaties, protocols, laws, talking about the legal means is never 
easy. We started this debat in the end of  today’s session. The conclusion is that the 17 euro zone 
members plus 6 others will concludes an intergovernmental treaty.  Two other countries have not yet 
ammended to participate.  The euro summit  of  last  October gives me a mandate to examine how we can 
shrenken the economic union, and that mandate involves cooperation with the President of  the 
Commission and the President of  the Eurogroup. The fiscal compact  we decided today  is  an important first 
result. Two other teams were identified in the mandate. Shrenkening economic convergence and 
deepening the economic union. As you know, I prepared an interim report and it  was decided tonight that 
with my  two colleagues I  will preapre a further report in June on  deepening fiscal integration. To finish a 
word about tomorrow. In the morning we will sign the Accession Treaty  for Croatia. In the European 
Council itself, we will not only  continue the discussion of  tonight but also look at our economic policies, 
energy, enlargement and external relations. Thank you. 

 Durao Barroso. 

 I think Mr. Van Rompuy  presented already  the most important conclusions. So we have now the 
agreement  to go forward for a new fiscal compact and strengthening economic policy  coordination, and 
also there were conclusions in terms of  development of  stabilisation tools to fac short-term challenges. 
These binds were presented by  the President of  the European Council,  I  will not go back to them. It is 
decision of  the heads of  State and Government of  the euro area member states and those that decided 
already  to join,  so I think now it’s very  important to implement this swiftly,  and of  course we have also 
discussed what we can do further to improve overall confidence in our actions. We have said it before this 
summit, and I keep my  opinion,  that at the end of  this the core of  this issues are problems of  confidence. 
And I think it  is important that the euro area member states have today  decided to have a new fiscal rule 
that  is much more ambitious than the one we have got so far. There are clear commitments that you can 

49 D’aquesta conferència de premsa, s’han estudiat només les declaracions de Herman Van Rompuy i José 
Manuel Durão Barroso, ja que el primer ministre polonès no és un dels líders polítics els discursos dels quals 
formen part de l’estudi.
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follow through the conclusions, regarding these additional commitments, additional commitments that of 
course the Commission takes very very seriously. 

 And there are also important immediate measures in terms of  stabilisation tools. So,  as I’ve been saying 
several times before: now the key  is implementation and I hope that these measures will be implemented 
as swiftly. I was also pleased to see that there is from the heads of  state and government a commitment to 
examine swiftly  the new rules proposed by the Commisson on the 23d of  November.  Namely  those 
regarding the monitoring and assessment of  draft  budgetary  plans and the correction of  excessive deficit in 
the euro area member states and also the strengthening of  budgetary  and economic surveillance of 
member states experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability  in 
the euro area. This is of  course important because we should not forget what we already  have been doing. 
In fact, the European Union and the euro area have done much over the past  18 months to improve this 
economic governance and adopt new measures in response to the sovereign debt  crisis. Recent 
measures adopted include so called Six Pack, only  now they  are going to enter into force, the Commission 
already  stated that we are going to implement them in a very  determined way, that we’ll bring already  a 
very  important qualitative lip in terms of  our governance, in terms of  reinforcement, but more measures will 
come soon. And the fact that  now all these member states have commited to this strengthening of  fiscal 
rule is a very important step. 

And I  think that another point that  was discussed, and that made agreement was recognition of  the 
important efforts made by  our member state, namely  we spoke about  the recent measures announced by 
the Italian government, we welcome those measures as very  important, and also the overall positive 
developments in terms of  the programmes of  the countries and their programme, Ireland and Portugal, and 
also the prospective for a new programme for Greece. 

__________________________________________________________________

Michael Peppercorn, the Force cont. 

Question for both, actually. Now, it seems the fiscal compact has taken the form of  an intergovernmental 
treaty  with 23, who will enforce actually  the rules? Because as I understand cannot do it because it is 
intergovernmental. Secondly, do you think the formula now chosen is credible for the markets as would 
have been for a traty change? Thanks

Van Rompuy. 

First of  all, treaty  change. I’m not speaking of  the protocol twelve, which is another procedure. But  the full 
treaty  change,  this implementation will last quite a long time. We are not sure about the duration of  the 
procedure.  As you know, you have a convention, an intergovernmental conference and ratification in the 
member states. An intergovernmental treaty  can be approved and ratified much more rapidly  than full-
fletched treaty  changed. And I think speed is also very  important in order to enhance credibility. Of  course 
there are handicaps in some way, also in an intergovernmental treaty, that’s why  we have, we proposed in 
our interim report to go for full-fletched treaty  changes. But if  this was no possible, and it was not possible, 
we have to choose for that kind of  cooperation on an intergovernmental basis. I  think we can have for 
instance on automaticity  or semi-automaticity  in practice, in practice, the same effect and that  we agreed 
upon, if  the participants, the euro area member states, commit in some way, commit to apply  the rules as if 
the treaty  would have changed. And it  is not excluded that afterwards we give a treaty  base to those rules 
of  behaviour. So I think the commitments by  the member states of  the euro zone are very  important in this 
regard. That  is not a very  strong legal enforcement,  but the political commitment in those matters is as 
important as any legal instrument. 

Barroso. 

Yes, I think it is important to underline one of  these issues that President Van Rompuy  just mentioned. In 
fact,  those that  have proved to take these new fiscal compact they  stated their intention to put it as soon as 
possible in the new full-fletched treaty  so after revision of  the current treaties, and that is an exclusive 
commitment  of  all those that  have agreed today  on the new fiscal compact. But as you know, to have a 
revision of  the treaty, a full revision of  the treaty, unanimity  is required, and it  was not possible to have 
unanimity. That is why, I believe,  after having seen that it was not possible to have this unanimity, I think 
that  it was a proper decision to have at least those that are ready  to commit immediately,  that includes all 
the member states of  the euro area, and after all we are discussing the issue on the euro area, plus some 
that  even if  they  are not in the euro, the wanted to take part in this new fiscal compact. What regards the 
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rule of  the institutions, we believe, and it’s  our legal advice, and it  was also expressed in the meeting by 
the legal counsellor of  the Council, that it is possible for the European institutions to take part in this 
exercise.  Because it is not to do different things for what are, is already  in the treaty, it  is in fact to do what 
is already  in the treaty  but following additional commitments made by  the member states following by  the 
intergovernmental treaty. So I’m not going at this time of  the night or the morning to enter in complex legal 
technical issues, but we believe that if  it  is properly  drafted, that will indeed increase what was our goal, 
increase the governance, increase the credibility, increase also the rules we have today  for the euro area. I 
have to be very  open and honest with you as always: we would have preferred of  course an agreement,  a 
unanimous agreement. In fact, in the interim report presented by  the president Van Rompuy, also with my 
contribution,  and of  course full agreement, in fact  we have put other proposals. This was not possible 
because this required unanimity, so I think the only  alternative that was left was to do it through this kind of 
intergovernmental treaty. But  that intergovernmental treaty  does not mean the European Institutions must 
not go in to have a rule. In fact,  if  you look at the conclusions, I mean what is now asked from the 
commission,  is in fact competences like we never had before, and we are determined of  course, if  we can 
do it from a legal point of  view, to exercise these competences in full so we can reinforce this new fiscal 
rule and also that we can reinforce the governance of the euro area. 

__________________________________________________________________

Jonathan, from Reuters. 

In Mr. Van Rompuy’s report you mentioned discussing the fiscal compact, the idea of  a staged approach 
toward common debt insurance, you also mentioned the possibility  of  a banking license for the ESM. What 
happened to both of these proposals this evening? 

Van Rompuy. 

 We took on a let us call as... eurobonds,  to make myself  a little bit understandable, we haven’t got an 
agreement  this night on this issue, but the euro area member states gave a mandate again to President of 
the Commision, President of  the Eurogroup and the President of  the European Council, which is at the 
same time President of  the Euro Summit, to continue our work and to report on this  and specifically  on 
this, on fiscal integration, and fiscal integration means and I mentioned it in the meeting, the problem of 
mutualisation of  public  debt,  to report on this in June. So we will discuss this issue again hopefully  in 
calmer waters and in a more serene climate. 

There was no agreement on this. 

__________________________________________________________________

... Stainien News Agency. 

Mr. Rampuy  you said that the enlargement will only  be discussed tomorrow, it’s  already  been widely 
reported by  practically  all media outlets that the Council has agreed to postpone the candidate status for 
Serbia for 3 months and it it is negotiating for Montenegro for 6 months. Can you commend on that? 

Van Rompuy. 

No,  no, I will comment on this tomorrow after having a debate, having had a debate, in the European 
Council on this issue. 

(3) Conferència de premsa d’Angela Merkel, cancellera alemanya, la nit  del 9 al 10 de desembre per explicar els resultats 
de la cimera europea.

Freitag, 9. Dezember 2011

Mitschrift Pressekonferenz

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat
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in Brüssel

STS SEIBERT: Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin hat das Wort.

 

BK’IN DR. MERKEL: Meine Damen und Herren, wir haben die Zeit nach dem Frühstück heute ja mit etwas 
sehr Schönem verbracht, nämlich der Aufnahme Kroatiens in die Europäische Union. Ich erwähne das 
deshalb,  weil diese Aufnahme Kroatiens noch einmal gezeigt hat, dass der Gedanke der europäischen 
Einigung nicht an Anziehungskraft verloren hat - vielleicht sogar im Gegenteil. Deshalb ist dies auch ein 
Zeichen dafür, dass sich jede Mühe für Europa und auch für den Euro lohnt. 

Ich weiß, dass in den letzten beiden Tagen viele auf  uns geschaut haben, und zwar nicht nur hier in 
Brüssel, sondern auch außerhalb Europas. Wir haben deutlich gemacht - und zwar alle miteinander -, 
dass Europa den Ernst der Lage erkannt hat und dass wir entschlossen sind, auch die Lehren aus den 
Fehlern der Vergangenheit zu ziehen, die gezogen werden müssen. 

Wir sehen die Ursachen der Krise klar, das hat sich in den letzten beiden Tagen gezeigt. Wir ziehen die 
richtigen Lehren daraus, wir gewinnen Glaubwürdigkeit Schritt für Schritt wieder zurück. Ich habe immer 
gesagt  und ich sage es auch heute wieder: Das geht nicht mit einem Rat. Wir schaffen aber Schritt für 
Schritt eine neue Basis des Vertrauens - des Vertrauens für den Euro, für unsere Gemeinschaftswährung. 

 Wenn ich „wir“ sage, dann umfasst das natürlich die 17 Länder, die zum Euroraum gehören, aber wir 
haben auch viel Unterstützung von Ländern bekommen, die nicht oder zum Teil noch nicht dem Euroraum 
angehören. Diese Länder werden uns - natürlich nach Konsultation ihrer Parlamente - positiv  begleiten 
oder sogar Teile oder alles umsetzen; das wird sich entschieden. Es gab eigentlich nur ein Land, das sich 
deutlich distanzierter gezeigt hat: Das war Großbritannien.  Ich will aber ausdrücklich noch einmal betonen 
- das ist auch in Gesprächen mit David Cameron klar geworden -: Großbritannien ist genau wie wir alle auf 
einen stabilen Euro angewiesen, weil er die wirtschaftliche Lage in ganz Europa beeinflusst.  Das heißt, 
auch hier sitzen wir alle in einem Boot. 

Ich glaube, dass wir mit dem, was wir geschafft haben, einen wichtigen Schritt zu einem dauerhaft stabilen 
Euro genommen haben. Das ist eine politische Weichenstellung. Man kann sagen, es ist der Durchbruch 
zur Stabilitätsunion. Die Stabilitätsunion,  die Fiskalunion, wird schrittweise in den nächsten Jahren 
fortentwickelt werden, aber der Durchbruch in diese Union ist jetzt geschaffen. 

Wir haben uns darauf  geeinigt, die Wirtschafts- und Währungsunion auf  eine neue vertragliche Grundlage 
zu stellen. Wir werden neue Regeln und neue Verpflichtungen einfügen, und wir können das im 
Zusammenhang mit dem ESM-Vertrag tun. Das heißt,  aus einem Hilfsfonds wird ein Vertrag,  der die 
Stabilitätsunion deutlich macht. Ich will noch einmal sagen: Wir werden in diesem Vertrag den Institutionen 
- sowohl der Kommission als auch dem Europäischen Gerichtshof  - eine sehr starke Rolle geben. Wir 
haben auch gesagt: Bei der Erarbeitung dieses Vertrages, den wir jetzt  zu erstellen haben, werden wir 
auch Beobachter des Parlaments mit einladen, um deutlich zu machen, dass wir alle mit einbinden wollen 
und ein hohes Maß an Gemeinsamkeit haben wollen. Wir haben des Weiteren deutlich gemacht,  dass wir, 
sobald das möglich ist,  dieses Rechtsinstrument beziehungsweise diesen Vertrag dann auch in die 
Europäischen Verträge einfügen wollen. Die Zielsetzung ist hier also ganz deutlich; ich glaube, (diese 
Feststellung) ist noch einmal sehr wichtig. 

Wir sollten uns noch einmal in Erinnerung rufen: Am 9. Dezember 1991, also vor 20 Jahren, haben sich 
die Staats- und Regierungschefs auf  den Maastricht-Vertrag geeinigt. Es ist eigentlich sehr interessant, 
dass wir jetzt, 20 Jahre danach, (die Notwendigkeit) eingesehen haben, diese Wirtschafts- und 
Währungsunion auf  ein stabileres Fundament zu stellen, und dass wir das jetzt auch geschafft haben. 
Damit wird natürlich auch die politische Union vorangebracht und damit werden auch Schwächen der 
Einführung der gemeinsamen Währung überwunden.

 Noch einmal zur Erinnerung: Großbritannien hat sich schon damals, bei der Begründung der Wirtschafts- 
und Währungsunion, entschieden, nicht an diesem großen Integrationsschritt teilzunehmen. Wir haben 
dies immer respektiert. Trotzdem kann man sagen, dass Großbritannien in all diesen Jahren immer eine 
sehr konstruktive Rolle gespielt hat.

 Die Botschaft dieses Europäischen Rates ist klar: Wir nutzen die Krise als Chance für einen Neuanfang.

Was bedeutet jetzt eine dauerhafte Stabilitätsunion? Wir werden eine Schuldenbremse, die sehr detailliert 
ausgearbeitet ist,  in das nationale Recht aller Mitgliedstaaten - möglichst in die jeweiligen Verfassungen - 
einfügen und werden die ehrgeizigen Vorgaben - nah an einem ausgeglichenem Haushalt, ohne 
Sondereinflüsse,  also zum Beispiel 0,5 Prozent Obergrenze des strukturellen Defizites - auf  europäischer 
Ebene vertraglich festschreiben. Das ist also bedeutend stärker als die Parameter, die wir aus dem 
klassischen Stabilitäts- und Wachstumspakt kennen. Genauso festgeschrieben wird der Abbau der 
Schulden um ein Zwanzigstel. Der Europäische Gerichtshof  kann dann überprüfen, ob die 
Nationalstaaten,  die Mitgliedstaaten, diese Schuldenbremse so, wie sie detailliert festgelegt ist, auch 
wirklich in ihr nationales Recht - vorzugsweise in die Verfassungen - implementiert haben. Wer das nicht 
ausreichend macht,  kann vom Europäischen Gerichtshof  verklagt werden. Schuldenbremsen greifen sehr 
früh ein, das heißt, sie sind ein Beitrag zur Prävention. Das ist  ja auch genau das, was wir jetzt erreichen 
müssen: Dass wir nicht immer erst aufmerksam werden, wenn die Fehler bereits gemacht wurden.
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Wir haben des Weiteren eine deutliche Verschärfung des Defizitverfahrens beschlossen. auch dafür 
brauchen wir eine vertragliche Änderung; denn wir werden in Zukunft mit umgekehrter qualifizierter 
Mehrheit  entscheiden und nicht,  wie im Lissabon-Vertrag festgelegt, mit qualifizierter Mehrheit des Rates. 
Das heißt also, diejenigen, die an dem Prozess des neuen Vertrages teilnehmen - und das werden auf 
jeden Fall alle Eurostaaten sein -, werden sich zu ambitionierteren,  zu anspruchsvolleren Verpflichtungen 
bekennen.  (Es wird dann so sein, dass) Mitgliedstaaten, wenn sie in einem Defizitverfahren sein sollten, 
eine Reformpartnerschaft eingehen und mit der Kommission detaillierte Konsolidierungs- und 
Reformschritte ausarbeiten, die dann nicht mehr nur Empfehlungen sind, sondern die man als bindend 
ansehen kann. Von der Zwanzigstel-Regelung hatte ich bereits gesprochen.

Auch zur augenblicklichen Krisenbewältigung gibt es Einiges zu berichten.

Erstens.  Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, dass uns die Europäische Zentralbank in Form 
ihres Präsidenten, Herrn Mario Draghi, den Vorschlag gemacht hat, dass in Zukunft  die EZB mit ihrer 
Expertise die EFSF unterstützt. Ich glaube, damit kann die EFSF besser und effizienter arbeiten.

 Zweitens. Wir wollen den ESM-Vertrag auf  2012 vorziehen und werden bei EFSF plus ESM eine 
konsolidierte Obergrenze von 500 Milliarden Euro haben.

Außerdem wird es zur Ressourcenaufstockung beim IWF kommen. Die Chefin des IWF, Christine 
Lagarde, war gestern da und hat deutlich gemacht: Wenn die Mitgliedstaaten der Eurozone, aber auch 
andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, beim IWF bilaterale Kreditlinien platzieren, dann wird es 
die Möglichkeit geben, auch außerhalb Europas um Unterstützung zu werben und damit die Schlagkraft 
des IWF in Richtung europäischer Hilfen zu erhöhen. Das ist wichtig und gut.

Wir haben dann gesagt: Die Beteiligung privater Gläubiger soll im ESM-Vertrag an den IWF-Prinzipien 
ausgerichtet  sein, und die CACs, also die Collective Action Clauses, sollen weiterhin in den ESM 
eingebracht werden.

Außerdem werden wir in Zukunft dringende Entscheidungen über die Gewährung von finanziellen Hilfen 
mit hoher qualifizierter Mehrheit möglich machen - 85 Prozent gemäß des Kapitalschlüssels. Die 
Voraussetzung dafür, dass mit einer solchen Mehrheit von 85 Prozent gemäß des Kapitalschlüssels 
entschieden werden kann, ist, dass die Finanzstabilität der Eurozone bedroht ist.

Meine Damen und Herren, ich habe immer gesagt: Krisenbewältigung und Vorsorge sowie Lernen aus der 
Krise müssen Hand in Hand gehen. Dieser Rat hat einen wesentlichen Schritt  gebracht, weil wir etwas 
qualitativ  Neues gemacht haben. Wir haben uns sozusagen dazu durchgerungen, wir haben uns dafür 
entschieden,  mehr Verantwortung an Gemeinschaftsinstitutionen zu geben - an die Kommission,  an den 
Europäischen Gerichtshof  - und uns als Mitgliedstaaten stärker in die Pflicht  nehmen zu lassen, zum 
Wohle des Euro insgesamt. Das ist genau das, was die Stabilitätsunion, was die Fiskalunion ausmacht. 
Wir werden auch in der Krisenzeit im nächsten halben Jahr monatlich miteinander tagen und uns treffen, 
um bestimmte Themen abzuarbeiten.

Ich glaube, wir haben noch viel zu tun,  wenn es darum geht, Wachstum und Beschäftigung wieder in den 
Mittelpunkt stellen zu können; denn eine (gemeinsame) Währung ist zwar eine gute Voraussetzung für 
diese Dinge, aber noch nicht hinreichend für das Gelingen von Wachstum und Wohlstand in unseren 
Ländern. Insofern war das ein bedeutender Rat und ein weiterer wichtiger Schritt auf einem längeren Weg.

Jetzt stehe ich gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

Frage:  Frau Bundeskanzlerin, die Vertragstexte sollen ja bis zum März vorliegen. Was geschieht in der 
Zeit  bis dahin? Italien, Spanien, Portugal und Griechenland brauchen ja auch in dieser Zeit, im ersten 
Drittel des neuen Jahres,  viel Geld. Wird daran gedacht oder wurde darüber gesprochen, dass die EZB in 
dieser Zeit überbrückend tätig wird?

Zweite kurze Frage: Wie war die Atmosphäre gestern Abend? Ging es hoch her oder wurde ruhig getafelt?

BK’IN DR. MERKEL: Die Atmosphäre war immer konstruktiv  und gut. Wir haben uns sehr ruhig 
miteinander darüber ausgetauscht, was wir leisten können und was wir uns gegenseitig zumuten können. 
Jeder hat gewusst, dass es hier um sehr wichtige Entscheidungen geht. Wir haben bedauert,  dass 
Großbritannien dann den Weg nicht mitgehen konnte, aber wir haben auch zur Kenntnis  genommen - das 
hat David Cameron extra noch einmal gesagt -, dass auch (Großbritannien) ein Interesse an einem 
erfolgreichen Euro hat.

Das heißt, es war auch sehr viel Sacharbeit zu machen. Es ging also nicht hoch her, sondern es ging 
konstruktiv  voran. Ich glaube, dass es gut war, dass wir dann zwar die ganze Nacht noch 
zusammengesessen haben, das Thema dann aber auch zu einem Abschluss gebracht haben. Das habe 
ich für eine sehr wichtige Botschaft gehalten.

Es war vor allen Dingen auch eine sehr konstruktive Diskussion mit der Europäischen Zentralbank. Sie hat 
auch sehr klare Vorstellungen von den Schuldenbremsen, denn sie sieht,  dass hier sehr wichtige Pflöcke 
eingeschlagen werden müssen, die es früher nicht  gab.  Ich glaube, dass auch die Institutionen - die 
Kommission, der Rat - sehr zufrieden mit der Präzision der Schuldenbremse, die wir gewählt haben, 
waren.  Wir haben naturgemäß nicht über die Rolle der EZB und das Verhalten der EZB gesprochen. Mario 
Draghi hat uns gestern über die Beschlüsse des EZB-Rates informiert,  auch was die Liquiditätshilfen für 
Banken anbelangt, aber ansonsten haben wir in der gebotenen Unabhängigkeit miteinander diskutiert.
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Frage: Erste Frage: Wo sollen die 200 Milliarden Euro denn herkommen, insbesondere in Deutschland?¡

Noch eine zweite Frage zur EZB: Sie haben von einer vereinbarten engeren Zusammenarbeit der EFSF 
(mit der EZB) gesprochen. Gilt das dann auch für den ESM? Wie sieht diese Zusammenarbeit genau aus?

BK’IN DR. MERKEL: Die ESM wird es ja noch eine ganze Weile nicht geben. Es geht eigentlich nur 
darum, dass die Zentralbank Experten hat, die sich in den Aktionen auf  den Märkten (auskennen) - bei 
Primärmarktankaufen hat die EZB keine Erfahrung, aber bei Sekundärmarktankäufen -,  zum Beispiel 
wenn es darum geht, bestimmte Bankkapitalisierungen und Ähnliches vorzunehmen. Die EZB hat einfach 
Fachpersonal.  Diese Expertise möchte die EZB - in der Unabhängigkeit ihrer sonstigen Tätigkeit - der 
EFSF, die ja eine ganz neue Institution ist, zur Verfügung stellen.  Ich glaube, das ist sicherlich recht 
hilfreich. Das heißt  aber nicht,  dass sich hier in irgendeiner Weise die Aufgabengebiete überlappen; es 
geht vielmehr einfach um Expertise.

Das Zweite ist, dass hier sicherlich eine Zahl genannt worden ist, hinsichtlich der wir einmal gesagt haben: 
150 Milliarden Euro könnten als bilaterale Kreditlinien aus dem Euroraum kommen. Es ist so - die 
Bundesbank hat sich dazu heute auch geäußert -,  dass das dann von der Bundesbank bereitgestellt 
werden wird. Wir haben die bilateralen Kreditlinien für den IWF ja 2009 auf  dem Londoner G20-Treffen 
schon einmal erhöht, und in ähnlicher Weise wird das hier jetzt auch wieder stattfinden.

Frage:  Frau Bundeskanzlerin, ich hätte noch eine kurze Nachfrage: Wenn die EZB jetzt praktisch als 
Agent des EFSF arbeitet, bedeutet das dann, dass Leute von Frankfurt  nach Luxemburg fahren und bei 
bestimmten Aktionen behilflich sein werden? Ich frage, um sich das einfach einmal praktisch vorstellen zu 
können.

Zu meiner anderen Frage: Es gab heute Stimmen,  die gesagt haben, Großbritannien sei im Moment nicht 
dabei, aber möglicherweise werde, wenn die Parlamente in Schweden, Ungarn und auch Tschechien 
zustimmen sollten, eine Dynamik entstehen, sodass Großbritannien am Ende einlenken könnte.  Halten 
Sie das für möglich?

BK’IN DR. MERKEL: Darauf  habe ich jetzt keine Hinweise. Das stand jetzt auch nicht zur Debatte. Es hat 
sich im Laufe des gestrigen Abends sozusagen gezeigt, dass eigentlich sehr viel konstruktiver Wille 
vorhanden war, wobei die einzelnen Länder jetzt noch darüber entscheiden werden. Diejenigen, die dem 
Euroraum sehr bald beitreten werden, versuchen, die ganzen Stabilitätsmaßnahmen zu übernehmen, und 
andere, die etwas entfernter sind, begleiten den Prozess lediglich positiv. Aber insgesamt war zu spüren, 
dass die EU, soweit  sie nicht aus Euro-Mitgliedstaaten besteht,  einfach konstruktiv  an diesem Prozess 
mitwirken will,  dass der Euro wieder zur Stabilität geführt  wird.  Jeder spürt nämlich: Wenn die Banken im 
Euroraum Schwierigkeiten haben, dann haben auch die Banken außerhalb des Euroraums eher 
schwierige Zeiten. Dieses Gemeinschaftsgefühl war schon sehr stark ausgeprägt.

 Großbritannien hat hier sehr klar gesagt „Wenn es Vertragsänderungen gibt,  dann wollen wir auch 
Vertragsänderungen zu unseren Zwecken“ - dieser Konditionalität konnten wir nicht folgen -, und andere 
Länder haben das nicht gemacht. Insofern gab es da einen Unterschied. Aber mir liegt  kein Indiz dafür vor, 
dass sich dabei jetzt eine Dynamik entwickelt.

Ob die EZB-Mitarbeiter jetzt wirklich nach Luxemburg fahren werden, wird sich zeigen. Die EZB hat, 
glaube ich, gestern auf  dem EZB-Rat beschlossen, dass sie für solche technische Hilfe zur Verfügung 
steht.  Wie das dann organisiert wird, entzieht sich noch meiner Kenntnis. Ich werde mich natürlich so 
schnell wie möglich schlau machen.

Frage:  Frau Bundeskanzlerin, als im Frühjahr über den ESM diskutiert wurde, haben Sie eigentlich immer 
wieder betont,  wie wichtig die private Gläubigerbeteiligung sei. Das war eine Debatte in Deutschland, die 
auch unter der Gerechtigkeitsüberschrift  geführt wurde. Würden Sie sagen, dass Sie die negativen Folgen, 
was das Investoreninteresse angeht, damals unterschätzt haben und dass bei diesem Gipfel vielleicht das 
einzige oder zumindest das größte Zugeständnis war, das Sie gemacht haben, zu sagen „Wir schränken 
die private Gläubigerbeteiligung ein“?

BK’IN DR. MERKEL: Mit dem Vorgehen des IWF und den CACs ist das Instrumentarium im Grunde 
vorhanden.  Wir glauben nur, dass wir, wenn wir die Gesamtmechanismen der Stabilitätsunion einführen, 
solche Fragen in Zukunft  vielleicht gar nicht  mehr so diskutieren müssen. Wir haben damals im ESM sehr 
darauf  beharrt,  weil es auch damals schon nicht ausgeschlossen schien,  dass Griechenland einmal von so 
einem Fall betroffen sein könnte.  Die Dinge in Griechenland haben sich dann so entwickelt, dass jetzt 
schon - obwohl der ESM noch gar nicht  operiert - der Punkt gekommen ist, dass die Schuldentragfähigkeit 
Griechenlands nicht gegeben ist. Also mussten wir reagieren. Wir haben das auf  freiwilliger Basis gemacht 
und haben ja gewusst, dass damit auch negative Effekte verbunden sein können. Dennoch war es aus 
meiner Sicht notwendig, wenn die Schuldentragfähigkeit nicht gegeben ist und wenn es im Vertrag 
gleichzeitig ein Bail-out-Verbot gibt, dass dann auch die privaten Gläubiger in gewisser Weise zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen.

 

Aber es ist so, dass wir uns jetzt entschieden haben, das internationale Instrumentarium in die Hand zu 
nehmen und deutlich zu machen, dass Griechenland ein Ausnahmefall im Euroraum ist, weil das 
Vertrauen schon wiederhergestellt werden muss. Man hat ja jetzt auch bei den Banken-Stresstests 
gesehen,  wenn es eine Mark-to-market-Bewertung gibt, dass dann natürlich auf  der einen Seite jeder sagt 
„Das ist konsequent, das ist richtig“ und dass das auf  der anderen Seite doch auch wieder der 
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Verunsicherung ein Stück Zuspruch gibt. Das muss jetzt möglichst in eine Phase der Beruhigung 
hineingehen.

Frage:  Frau Bundeskanzlerin, wir nähern uns ja dem Jahresende. Wenn ich eine kleine Bilanz der Gipfel 
ziehe,  komme ich - ich habe das für mich vorhin einmal gemacht - zu der Vermutung, dass wir bei jedem 
Gipfel um die 200 Milliarden bis 300 Milliarden Euro auf  den Schirm drauflegen. Wir haben Anfang des 
Jahres mit 250 Milliarden Euro angefangen, dann ging es um 440 Milliarden, dann haben wir die Hebelung 
beschlossen, und jetzt kommen noch einmal 200 Milliarden hinzu. Außerdem werden überall diese 
SoFFins wieder aufgemacht; dadurch kommt ja auch noch einmal ziemlich viel Geld hinzu.

Das führt mich ein bisschen zu der ersten Frage: Hätte man nicht doch schon Anfang des Jahres eine 
insgesamt höhere Aufstockung vornehmen können? Zweitens:  Wie groß ist dann die Chance - Sie haben 
ja eine Öffnungsklausel für diese 500 Milliarden Euro in Bezug auf  den März hineingeschrieben -, dass 
noch einmal etwas draufgelegt werden wird?

BK’IN DR. MERKEL: Ich habe meine Position sehr klargemacht, dass da nichts draufgelegt werden wird. 
Ich glaube, dass wir natürlich durch verschiedene Phasen dieser Krise laufen und auch verschiedene 
Erfahrungen machen. Das konnte am Anfang auch nicht alles überblickt werden. Deshalb sage ich einmal: 
Wenn es beim Hebeln einmal klappen würde,  wäre das gut. Wir haben damit ja noch gar keine 
Erfahrungen gemacht.

Ich habe immer gesagt: Ich glaube nicht, dass die Lösung allein in der Bereitstellung finanzieller 
Ressourcen liegt. Man muss auch handeln - das ist richtig -, und sicherlich gibt es auch Menschen, die 
sagen „Ihr müsst noch mehr handeln“. Ich glaube, dass das alles nur dann zu einem Ziel führen wird, 
wenn wir uns Schritt für Schritt  den Ursachen dieser Krise nähern. Dabei sind wir, finde ich, durch die 
Gipfel dieses Jahres doch vorangekommen.

Am Anfang haben wir uns mit den Problemen einzelner Länder befasst. Jetzt  gibt es eine ganze Reihe von 
Ländern, die entweder unter dem Schirm sind oder aber - wie zum Beispiel Spanien und Italien - 
erhebliche Reformen durchführen. Am Anfang war klar: Das ist vor allem auf  die sehr hohe Verschuldung 
zurückzuführen.  Im Falle Spaniens haben wir schon gesehen: Es geht nicht nur um die hohe 
Verschuldung,  sondern auch um die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Die Marktteilnehmer schauen, wie 
hoch die Jugendarbeitslosigkeit ist, wie hoch die Arbeitslosigkeit insgesamt ist,  was die demographische 
Situation ist und wie hoch die Innovationskraft  ist. Das war die zweite Erweiterung. Jetzt ist  immer mehr in 
den Fokus gerückt, dass die Glaubwürdigkeit und auch die Geschwindigkeit unserer Entscheidung - also 
dessen, was man „governance“ nennt - an vielen Stellen doch sehr zu wünschen übrig lassen. Wer in 
seiner Geschichte 60 Male den Stabilitätspakt verletzt hat,  dem glaubt man halt nicht so einfach, dass von 
nun an alles besser werden wird. Zum Beispiel das Sixpack ist ja schon eine deutliche Weiterentwicklung 
des Stabilitätspaktes, und trotzdem - dadurch, dass das nicht so richtig bindend war und dass die 
Durchgriffsrechte nicht ausreichend groß waren - gab es immer Zweifel, ob das wirklich einmal besser 
werden wird.

Jetzt, glaube ich, sind wir schon sehr bei dem Kern des Themas angekommen. Ich habe auch immer 
gesagt: Das wird nicht mit einem Paukenschlag zu Ende sein, sondern das ist über Jahre hinweg 
gewachsen, und das muss auch über Jahre hinweg weiterentwickelt werden.

Wenn Sie schon mit Resümees anfangen, will ich vielleicht  auch noch einmal sagen, dass sich die 
deutsch-französische Zusammenarbeit  in dieser Zeit schon sehr bewährt hat. Wenn wir nicht auch sehr 
viel gemeinsam überlegt hätten,  wie wir die Dinge weiterentwickeln können, dann, glaube ich, wären wir 
so nicht vorangekommen. Manchmal wird darüber geklagt, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, unter 
dem Strich - wir zwingen das den anderen ja nicht auf, sondern bringen das als Ideen ein - ist hier etwas 
gewachsen,  was ich am Ende dieses Jahres dann auch einfach ausdrücklich würdigen möchte, nämlich 
dass Deutschland und Frankreich mit ihrer gesamten Entschlossenheit, den Euro zu einer erfolgreichen 
Währung zu machen, wirklich sehr gut  zusammengearbeitet haben. Dafür möchte ich meinem Kollegen 
Nicolas Sarkozy auch ganz herzlich danken.

 BK’IN DR. MERKEL: Richtig. 

 Als ich über die Fehler gesprochen habe, habe ich über die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und 
Währungsunion gesprochen.  Damals ist schon sehr viel darüber diskutiert worden, wie viel Politische 
Union wir brauchen, damit eine Währung erfolgreich ist. Wir haben jetzt in dieser Krise, als der Euro 
sozusagen zum ersten Mal in einer Bewährungsprobe war, gesehen, dass die Fundamente der 
Wirtschafts- und Währungsunion bei weitem nicht ausreichend ausgebaut waren; und diesen Prozess 
holen wir jetzt nach. 

Dann haben Sie Deauville erwähnt; ich will vielleicht noch einmal darauf  zurückkommen. Damals haben 
wir erstens - das war die deutsche Forderung - gesagt, dass wir Vertragsänderungen möglich machen 
wollen. Damals ging es um die kleine Vertragsänderung. Das war wichtig. 

Dann haben wir gesagt: Wir brauchen auf  Dauer eine Möglichkeit,  auch Restrukturierungsverfahren zu 
benutzen. - Wir haben die CACs eingeführt. Das ist nach wie vor so geblieben. 

Wir haben jetzt aus der Erfahrung mit Griechenland gesagt - damals in Deauville habe ich nicht gesehen, 
dass wir schon vor Auslaufen der EFSF eine solche Umschuldung vor uns sehen werden: Wir sollen es 
nach den Verhaltensweisen des IWF machen, weil das den Anlegern zeigt, dass hier nicht anders 
gehandelt wird als in anderen Gegenden der Welt.
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 Das waren mir damals zwei sehr wichtige Anliegen, die sich im Grundsatz auch als weiterhin richtig 
erwiesen haben. Frankreich wollte damals im präventiven Rahmen - daraus ist  dann eine aus meiner Sicht 
große Geschichte entstanden, die vielleicht der Bedeutung auch nicht ganz gerecht wird - eine Schleife 
mehr der Möglichkeit, dass Mitgliedstaaten noch selber Programme entwickeln. Daraus ergab sich dann 
eine große Kontroverse. Ich würde sagen: Für mich war das Ergebnis balanciert, und es war auch 
notwendig. Ich hätte in Deauville noch nicht gedacht, dass wir so schnell zu dem Punkt kommen würden, 
dass wir Verträge richtig ändern müssen. Da ist eine Entwicklung eingetreten, die uns heute wirklich an 
den Kern des Problems zurückführt, nämlich die Politische Union.

 Was ist die Botschaft? Die Botschaft heißt: Wenn wir eine gemeinsame Währung haben, dann müssen 
wir akzeptieren, dass Gemeinschaftsinstitutionen auch Verantwortung haben, wenn man sich nicht an die 
gemachten Verabredungen hält.  Innerhalb dieser Verabredung hat jeder seine Budgethoheit. Aber wenn er 
sich an die Verabredung nicht hält, dann muss durchgegriffen werden, und das wird jetzt  Schritt für Schritt 
Realität. 

(Zuruf – akustisch unverständlich) 

Darüber ist  gestern viel gesprochen worden. Wir haben ja schon heute die Situation,  dass die Kommission 
im Wirtschafts- und Währungsausschuss durchaus Hilfestellung gibt, um der Eurogruppe der 
Finanzminister zu helfen. Wir haben das auch in anderen Fällen immer wieder gehabt. Gestern ist  bei 
jedem Schritt, den wir sozusagen in der Schuldenbremse oder bei den Defizitverfahren haben, immer 
wieder der rechtliche Berater des Ratssekretariats aufgetreten und hat gesagt, unter welchen 
Bedingungen die Institutionen auf  welche Weise genutzt werden können. Da gibt es Spielräume. Ich 
glaube, das ist dann ernsthafterweise auch von Großbritannien nicht mehr in Frage gestellt  worden. 
Großbritannien wird das gut beobachten, denke ich.

 Aber ich glaube, wenn wir ein Stück weit politisch sind und wir die Absicht haben, das eines Tages auch 
wieder in die Verträge einzufügen, dann ist es sicherlich richtig, dass wir die Institutionen nutzen. Die 
Rechtsberater oder die „legal advisers“, wie es so schön heißt, haben uns durch das Ratssekretariat hier 
auch grünes Licht gegeben.

 Frage: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben in den letzten Wochen klar gemacht, dass eine 
Vertragsänderung mit 27 Mitgliedstaaten die beste Lösung und ein neuer Vertrag mit weniger 
Mitgliedstaaten die zweitbeste Lösung wäre. Hat also Herr Cameron nicht klar Schuld daran, dass Sie jetzt 
mit der zweitbesten Lösung agieren müssen, und ist es gut, dass ein Land, das kein Mitglied der Eurozone 
ist, die beste Lösung blockiert hat?

 BK’IN DR. MERKEL: Schauen Sie, als Europäerin denkt man in 27. Es wäre ganz komisch, wenn ich 
käme und sagte: „Pass einmal auf. Ich möchte einen Vertrag machen, der nicht alle 27 Mitgliedstaaten 
enthält.“ Dann würde man sagen: Seid Ihr verrückt geworden? Ihr müsst doch erst einmal jedem eine 
Chance geben.

 Dann haben wir uns die Sache angesehen. Da muss man jetzt unterscheiden. Bezüglich der Substanz, 
die wir für den Euro erreichen müssen, ist der Weg über die Verträge und der Weg in dem Extra-Vertrag 
der gleiche. Ich kann das auf  diesem und auf  jenem Weg erreichen. Das heißt, was den Euro anbelangt, 
ist es neutral. Wir haben das erreicht, was wir für den Euro für richtig und wichtig halten.

 Wenn man sich jetzt überlegt, wie man sich eine vollkommene Europäische Union vorstellt, dann hätte 
man am liebsten jede Regelung nicht erst als verstärkten hat man das eingefügt. Das berühmte 
Abkommen von Prüm war, glaube ich, auch ein Bereich der Zusammenarbeit in der Innenpolitik.

 Das, was für mich jetzt zählt, ist  (etwas anderes).  Deshalb bin ich jetzt auch nicht schlechter Dinge, 
sondern guter Dinge, dass ich für den Euro das, was ich wollte, auch erreichen kann. Als Europäerin der 
27 wäre es mir auch recht gewesen, Großbritannien hätte „Ja“ gesagt. Aber das Wichtige ist: Wir sind in 
einer Krise des Euro oder des Euroraums mit  verschiedenen Ursachen, und wir konnten das, was wir für 
die Stabilitäts- und Fiskalunion für unabänderlich halten, auch auf  diesem Wege durchsetzen.  Das wird 
auch sehr schnell gehen, wie hier schon gesagt wurde. Anfang März sollen die Verträge vorliegen und 
können dann sofort ratifiziert werden. Und es wird auch den Charakter des ESM verändern, weil wir das in 
gewisser Weise zusammenfügen werden. Damit  haben wir dann sozusagen auch einen Nukleus eines 
Vertrages über die Stabilitätsunion, der jederzeit dann wieder vergemeinschaftet werden kann.

Frage:  Gibt es noch einen Eurogipfel in diesem Jahr? BK’IN DR. MERKEL: Also in meinem 
Terminkalender steht jetzt keiner. Insofern habe ich Ihnen nichts verheimlicht.

Wir haben uns heute alle „Frohe Weihnachten“ gewünscht, als wir uns verabschiedet haben.  STS 
SEIBERT: Das wünschen wir Ihnen auch. BK’IN DR. MERKEL: Das tue ich jetzt  bei Ihnen auch. 
Herzlichen Dank.

(4) Conferència de premsa Nicolas Sarkozy, president francès, la nit del 9 al 10 de 
desembre per explicar els resultats de la cimera europea. 

Bruxelles -- Vendredi 9 décembre 2011
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LE PRESIDENT - Mesdames et messieurs bonjour. Je ferai un bref  commentaire avant  de répondre à vos 
questions.

 Premièrement, nous venons d'adopter la totalité du contenu de la lettre franco-allemande. L'ensemble des 
mesures prévues dans la lettre franco-allemande, s'agissant du renforcement de la zone euro, sera dans 
les conclusions de notre réunion.

 Deuxièmement, nous avons eu un débat  extrêmement approfondi et difficile pour savoir la forme juridique 
qui serait  celle qui porterait les réformes que nous avons adoptées. Comme vous le savez, nous aurions 
préféré une réforme des traités à 27. Cela n'a pas été possible compte tenu de la position de nos amis 
britanniques. Ce sera donc un traité intergouvernemental à 17 ouvert à tous ceux qui voudront  nous 
rejoindre. Un grand nombre de pays nous ont fait savoir qu'ils voudront nous rejoindre.  A la minute où je 
vous parle, il y  a deux pays qui ont clairement dit qu'ils se maintenaient en dehors : c'est la Hongrie et le 
Royaume-Uni. Et deux pays qui doivent consulter leur Parlement ou leur coalition :  ce sont les Tchèques 
et les Suédois. Pour les autres, ils ont souhaité rejoindre le traité intergouvernemental.

Les décisions que nous avons prises au petit matin nous permettent d'avancer, de conforter, nous le 
souhaitons,  l'euro, de voir l'ensemble des propositions franco-allemandes retenues et de voir tranché le 
problème juridique qui était  en débat : quelle est la forme que doit revêtir la réforme de la zone euro, ce 
sera donc un accord intergouvernemental.

Il y  a des décisions très importantes qui ont été prises comme, par exemple, l'exclusion de tout recours au 
PSI,  c'est-à-dire d'une restructuration de la dette privée. Chaque pays européen s'étant engagé désormais 
à, ce qui est bien normal, rembourser sa dette.

S'il y avait des questions, j'essaierais d'y répondre.

QUESTION -- Quel est le calendrier à partir de maintenant ?

LE PRESIDENT -- Nous avons convenu, comme c'était notre volonté avec Madame MERKEL, que le texte 
de l'accord intergouvernemental devra être rédigé pour le mois de mars.

QUESTION -- Et par ailleurs, est-il question que les États, de la zone euro en particulier, prêtent de 
l'argent au FMI pour qu'il puisse intervenir en retour aider les pays de la zone euro les plus fragiles ?

LE PRESIDENT -- Sous 8 jours, nous avons décidé d'étudier la possibilité d'un renforcement à hauteur de 
200 milliards d'euros.

QUESTION -- Pour le fonds monétaire...

LE PRESIDENT -- exact mais c'est la question qui m'a été posée. Oui, bien-sûr, la question qui m'a été 
posée,  c'est « a-t-il été envisagé de renforcer les moyens du Fonds Monétaire International ? ». Oui,  ce 
sera même dans les conclusions. Enfin j'hésite avec le terme « conclusions » parce que ce ne sont pas 
des conclusions à 27. Disons, ce sont des conclusions des 17 plus tous ceux qui voudront les rejoindre.

QUESTION -- Monsieur le Président,  est-ce que vous êtes parvenus à un accord sur le statut du MES ? 
C'est-à-dire est-ce qu'il sera adossé à la Banque centrale européenne ou pas ?

LE PRESIDENT -- Alors nous sommes arrivés à un autre accord. Je peux vous l'annoncer, c'est la Banque 
centrale européenne qui gèrera le FESF et le MES. Il y  a eu une proposition de Monsieur DRAGHI 
proposant  de mettre la compétence de la banque centrale au service du Fonds européen, nous avons 
considéré que c'était une très bonne idée. Donc l'opérateur du fonds sera la BCE et je voudrais dire que 
c'est pour nous une très grande satisfaction et que c'est un élément de plus qui renforcera la confiance 
dans ce fonds.

QUESTION -- Monsieur le Président, quel était le problème avec les amis Britanniques et cet accord que 
vous venez d'annoncer sur la BCE qui va gérer le fond ? Cela veut dire quoi ? Qu'il y  aura plus d'argent 
dans le fonds ?

LE PRESIDENT -- Non, non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Monsieur Draghi a proposé de mettre la 
compétence de la BCE au service de la gestion et du fonctionnement du Fonds européen. C'est la BCE 
qui, donc, gèrera le Fonds européen. Cela ne veut pas dire qu'une décision a été prise d'abonder de la 
part de la BCE. Moi, je m'en tiens à la jurisprudence dite de Strasbourg, je ne commente pas ce qu'a à 
faire ou à ne pas faire la BCE. S'agissant du désaccord avec nos amis Britanniques, c'est  très simple, 
pour accepter une réforme des traités à 27, David CAMERON a demandé ce que nous avons considéré, 
tous, comme inacceptable : un protocole dans le traité, permettant d'exonérer le Royaume-Uni d'un certain 
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nombre de réglementations sur les services financiers. Ce que nous n'avons pas pu accepter puisque 
nous considérons tout au contraire qu'une partie des ennuis du monde vient de la dérégulation du service 
financier et  de la nécessité d'une régulation européenne. Si nous acceptions une dérogation pour le 
Royaume-Uni, c'est la remise en cause à nos yeux -- je ne dis pas que c'était  la position de Monsieur 
CAMERON -- c'était la remise en cause d'une partie du travail qui a été fait au service d'une régulation de 
la finance, régulation bien nécessaire.

QUESTION -- L'accord intergouvernemental doit  être ratifié par tous les Parlements,  y  compris les 27, ou 
les 17 ?

LE PRESIDENT -- Alors, nous nous sommes mis d'accord cette nuit sur le fond des propositions pour 
conforter l'euro : le PSI, la gouvernance,  les sanctions automatiques, la gestion du fonds par la BCE. Et 
nous avons choisi la voie juridique, celle d'un accord intergouvernemental, dit 17 plus, c'est-à-dire les 17 
pays européens plus ceux qui voudront nous rejoindre. S'agissant des modalités juridiques, cela fera 
l'objet de la discussion que nous aurons demain matin parce qu'il y  a d'autres questions à régler dans la 
rencontre peut-être que nous aurons,  pas demain matin, mais aujourd'hui même, compte tenu de l'heure 
de notre rencontre. Je pourrai vous donner plus de détails juridiques mais la voie est choisie, ce ne sera 
pas un traité à 27 pour la raison que je vous indique, ce ne sera pas le protocole 12, ce sera un accord 
intergouvernemental dont nous préciserons les contours tout à l'heure étant entendu que dans notre 
esprit, le texte, le dernier mot doit être inscrit au mois de mars. Nous voulons aller très vite maintenant.

QUESTION -- Monsieur le Président, suite à cet accord et à ce traité à 17 et plus, est-ce que vous ne 
craignez pas la mise en place d'une Europe totalement à deux vitesses en excluant le Royaume-Uni, 
première question ? Et la deuxième, est-ce que vous seriez favorable à l'inclusion de ce traité,  disons 
dans le traité concernant la création justement du mécanisme européen de stabilité, de manière à joindre 
les deux exercices et à avoir quelque chose d'extrêmement solide ?

LE PRESIDENT -- D'abord, c'est extraordinaire votre question parce que je vous rappelle que dans le 
traité européen, l'adhésion à l'euro n'est pas un droit, c'est  un devoir, que chacun a pu mesurer l'étendue 
de la crise de confiance et de crédibilité de l'euro, que certaines causes ont produit  des effets dramatiques 
et que nous essayons que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Et alors que nous 
faisons tout pour sauver l'euro et  conforter l'Europe, vous me posez la question de savoir : « est-ce que 
vous ne croyez pas que le fait que le Royaume-Uni qui,  par ailleurs, a négocié une clause d'opt-out pour 
ne pas adhérer à l'euro, se sente dans une Europe à deux vitesses ? ». C'est difficile, c'est un choix, ils ont 
dit : « nous voulons être dans l'Europe mais nous ne voulons pas être dans l'euro ». Je ne critique pas, je 
ne fais aucun commentaire, mais c'est difficile après de dire à ceux qui veulent sauver l'euro et qui sont 
dans l'euro :  « vous vous organisez, vous tirez les leçons de la crise et vous provoquez une Europe à 
deux vitesses ». Si Europe à deux vitesses il y  a,  c'est parce qu'il y  avait une clause d'opt-out qui autorisait 
certains pays à ne pas être dans l'euro alors que dans les traités, chacun d'entre nous, nous devons un 
jour ou l'autre être dans l'euro. D'ailleurs, il y  a une position très différente me semble-t-il avec nos amis 
Polonais qui disent :  « nous, quand nous serons prêts, nous voulons adhérer à l'euro ». Personne ne peut 
leur reprocher quoi que ce soit. Et nos amis Britanniques -- il ne s'agit pas de leur reprocher -- qui disent : 
« non seulement, on ne veut pas être dans l'euro mais on est ravi de ne pas y  être ». Et nous devrions, 
nous qui défendons l'euro, qui essayons de changer le fonctionnement de l'euro et de tirer les 
conséquences de la crise, on ne va quand même pas s'excuser de faire tout  ce que l'on fait pour sauver 
notre monnaie. Je ne sais pas si j'ai été assez logique, mais cela me paraît assez cohérent quand même. 
Donc je vous réponds bien volontiers, oui,  nous aurions préféré une réforme du traité à 27. Mais à partir 
du moment où ce n'est pas possible pour les raisons que je vous indique, nous en tirons des conclusions. 
Je l'avais d'ailleurs dit  au moment de la rencontre avec Madame MERKEL à Paris lorsque nous avons 
conclu notre accord.

Je dois dire,  faisons contre mauvaise fortune bon cœur, cela permettra une réforme beaucoup plus légère 
et sans besoin de conventions, de délais infinis comme l'aurait nécessité une révision lourde des traités.

QUESTION -- D'abord, dès lors  qu'il ne s'agit pas traité à 27, quel sera le rôle des différentes institutions 
européennes, commission, Cour de justice européenne...première question...

LE PRESIDENT -- ...le service juridique du conseil a été très clair là-dessus, à partir du moment où il ne 
s'agit pas de changer les compétences des institutions mais de faire davantage avec elles pour un certain 
nombre de membres de l'Europe, ça ne pose aucun problème. Prenez la Cour européenne de Justice. 
Comme vous le savez, nous n'avons pas souhaité qu'elle puisse juger de la validité d'un budget.  Mais 
nous avons demandé qu'elle juge de la conformité au traité des règles d'or.  C'est exactement ce qui est 
prévu dans ses compétences. Donc cela ne change rien. S'agissant de la commission et des sanctions 
automatiques, c'est un accord politique d'un certain nombre d'États de dire : « nous appliquerons des 
règles plus sévères, y  compris même avant l'adoption et la ratification d'un accord intergouvernemental ». 
Mais  le rôle de la Commission,  c'est bien d'être un rôle de gardien et éventuellement de sanction. Nous ne 
changeons pas le rôle de la Commission, nous disons simplement  :  « d'une volonté politique, avant même 
que le traité soit adopté,  nous nous engageons à respecter ces règles et à demander à la Commission 
d'appliquer ces règles ». Donc d'après le propre service juridique du conseil, cela ne pose pas de difficulté. 
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Je crois, que chacun d'entre vous, qui connaissez bien le fonctionnement des institutions européennes, 
vous le savez. Alors cela aurait  été une toute autre chose si on changeait  les compétences des 
institutions. Mais ce n'est pas le cas.

QUESTION -- Est-ce que vous pensez que l'accord qui a été plus qu'esquissé cette nuit est de nature à 
calmer durablement cette fois-ci les marchés ?

LE PRESIDENT -- Franchement, j'aimerais le penser comme vous, enfin pardon, je ne veux pas vous faire 
parler,  mais j'aimerais le penser et  j'aimerais pouvoir dire que les conférences de presse à 6 heures du 
matin, c'est terminé et que les réunions qui durent 12 heures, en pleine nuit, ce ne sera plus nécessaire. 
Mais  vous savez, nous sommes au XXIème siècle, un monde complexe où il faut que chacun d'entre nous 
-- et moi le premier -- nous fassions preuve d'humilité devant la complexité des problèmes à résoudre. Je 
ne me hasarderais pas à faire des pronostics. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avions, avec Mme 
MERKEL, posé les bases de ce qui nous semblait nécessaire pour changer structurellement le 
fonctionnement de la zone euro. Cela a été adopté par les 17 plus tous ceux qui veulent nous rejoindre. Il 
y  a des choses extrêmement importantes, comme par exemple, le refus clair et définitif  et la volonté de le 
mettre dans les traités, d'abandonner le PSI, c'est-à-dire la restructuration de la dette du privé, c'est 
extrêmement important. Par exemple, l'institutionnalisation d'un gouvernement de la zone euro, au niveau 
des chefs d'Etat et de gouvernement, qui se réunira très régulièrement, nous avons proposé tous les mois 
pendant la crise.  Par exemple, la décision d'une majorité de 85% pour prendre des décisions dans le 
fonds. Ce sont des choses extrêmement  importantes. Est-ce que cela sera suffisant ? Nous le verrons, il 
n'y  a pas qu'un seul critère qui permettra de sortir de cette crise, mais je crois que pour tous ceux qui sont 
attachés à la construction européenne, les décisions que nous avons prises, sont  des décisions 
importantes et structurées.

QUESTION --M. le Président, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la proposition de Mario 
DRAGHI, concernant le rôle de la Banque centrale européenne ? Est-ce que ce traité intergouvernemental 
fera qu'aucun pays ne sera obligé de faire un referendum ? Merci

LE PRESIDENT -- D'abord, sur le référendum, ce sont des décisions qui appartiennent à chaque pays. 
L'accord intergouvernemental ne conduit pas à une convention et n'oblige pas à une consultation 
référendaire.  Chacun de ceux qui voudraient choisir cette procédure, je ne vois pas comment on pourrait 
s'y  opposer. La décision de la banque centrale, cela est très important ce qu'ils ont décidé et je suis certain 
que dans les jours qui viennent, comme toujours avec un peu de retard, un certain nombre d'observateur 
va comprendre ce qui est en train de se passer. Outre la deuxième baisse consécutive des taux d'intérêt, 
la banque centrale, et cela est la première fois,  dans son histoire, à ma connaissance, vient donc de 
décider de prêter à 3 ans, cela ne s'était  jamais produit, aux banques, de façon illimité, à un taux 
extrêmement bas, puisque je crois que le taux est de 1%, pour les banques européennes. 
 La banque centrale a donc décidé de prêter, de façon illimitée,  par exemple à des banques italiennes, 
c'est un exemple, des liquidités à 1%. Aujourd'hui, l'Etat  italien emprunte entre 6 et 7%. Il n'y  a pas besoin 
d'être un grand spécialiste pour comprendre que demain, grâce à la décision de la banque centrale, l'Etat 
italien pourra demander aux banques italiennes de financer une partie de sa dette à des taux qui sont 
incontestablement moins élevés que sont les taux du marché d'aujourd'hui, puisque les taux du marché 
d'aujourd'hui oscillent entre 6 et  7%. Je prends l'Italie, mais je pourrais  prendre l'Espagne. Je me demande 
si tout le monde a bien compris la portée de la décision qui a été prise par la banque centrale, qui n'est 
pas une petite décision, c'est une décision extrêmement importante.

QUESTION --(Inaudible)
LE PRESIDENT -- A ma connaissance, il n'y  a aucun échange. Naturellement, le Conseil des Gouverneurs 
savait certainement qu'il y  avait une lettre franco-allemande et qu'il y  avait une chance que cette lettre 
franco-allemande soit adoptée par les autres. Mais il n'y  a pas de programme. La BCE prête de façon 
illimitée aux banques européennes à un taux de 1% sur 3 ans. Vous suivez ces questions-là 
d'extrêmement près.  Est-ce que cela a déjà eu lieu ? Jamais à ma connaissance. Jamais. Je ne sais pas, 
chacun fera ce qu'il veut. Cela veut dire que chaque Etat va pouvoir se tourner vers ses banques qui 
disposeront des liquidités,  qui sauront que ces liquidités ont couté 1% et elles pourront solliciter des prêts. 
Enfin j'extrapole, mais chacun d'entre vous pourrait  faire la même extrapolation et  cela me parait une 
décision importante.
QUESTION -- J'ai deux questions : Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le Mécanisme 
européen de stabilité et la façon dont il va être avancé et comment ces moyens vont être cumulés ou 
pas ?
LE PRESIDENT -- Avancer, c'était prévu pour 2013,  on prévoit 2012, je vous renvoie à la lettre franco-
allemande.

QUESTION -- Les moyens seront cumulés avec le FESF ?
LE PRESIDENT --Ça, c'est un débat entre nous qui sera clarifié demain matin.
QUESTION -- La Commission européenne vient de faire passer un paquet dit six pack avec des mesures 
de surveillance budgétaire qui vont plus loin que ce qui a lieu actuellement ?
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LE PRESIDENT -- Disons que les mesures vont plus loin que le six pack. 

 QUESTION -- Les vôtres oui, mais...
 LE PRESIDENT -- Non, celles que nous avons adoptées aujourd'hui, ce ne sont pas les miennes.
QUESTION -- Il y  avait aussi des règlements qui étaient prévus et cela devait  s'appliquer à partir du 13 
décembre. Est-ce que cela veut dire que du coup cela ne s'applique plus, ces mesures ou est-ce que cela 
va s'appliquer dans la période ?
LE PRESIDENT -- Si,  si ça continue, ce n'est pas rétroactif  ce que l'on vient  de décider,  c'est pour l'avenir 
et je vous le dis notre objectif, c'est le mois de mars.

QUESTION -- Comment est-ce que vous avez l'intention d'inscrire la règle d'or dans la Constitution d'ici au 
mois de mars en tous cas avant la présidentielle ?
LE PRESIDENT -- J'ai déjà répondu à cette question en compagnie de Madame MERKEL au sommet de 
Paris.  La règle d'or, c'était une idée franco-allemande qui datait  du 16 août. C'est  maintenant devenu une 
idée des 17 ou plus. Cette règle d'or sera intégrée dans les Constitutions de chacun des Etats membres et 
c'est une règle qui s'imposera à chacun d'entre nous mais sur les modalités, laissons passer l'élection 
présidentielle puisqu'il semble qu'il n'y  ait pas un consensus en France. J'ai déjà dit ce que je pensais sur 
un certain nombre de forces politiques notamment les socialistes allemands ou les socialistes espagnols, 
deux partis socialistes qui ont fait leur la règle d'or.
QUESTION -- Concernant le MES, est-ce qu'il bénéficiera d'une licence bancaire ?
LE PRESIDENT - Non, au sens est-ce que c'est une banque stricto sensu, c'est la question piège que 
vous voulez me poser ? Non, la réponse est non.

QUESTION -- Est-ce que les sanctions ont été décidées, c'est-à-dire est-ce que vous êtes allés dans le 
détail des sanctions qui seront imposées ?
LE PRESIDENT -- Non, nous avons décidé qu'elles seront automatiques à partir de tous ceux qui ne 
respectent  pas le cheminement vers les 3% de déficit.  Elles ne sont pas automatiques s'agissant de la 
partie réduction de la dette mais nous ne sommes pas rentrés dans le détail de la nature des sanctions. Si 
vous voulez, là, on a vraiment fait l'accord politique, les grandes lignes. Il y  a maintenant un travail de 
rédaction qui va commencer avec la Commission.  Je crois que c'est quand même un sommet qui fera 
date parce que les décisions qui ont été prises sont des décisions extrêmement lourdes et qui vont 
durablement  changer le fonctionnement de la zone euro, le fonctionnement de l'Europe et par ailleurs c'est 
quand même assez réjouissant de voir qu'il y  a 23 pays qui d'ores et déjà sont décidés à appliquer,  à 
adopter et à faire leur cet accord inter-gouvernemental.
QUESTION -- Vous avez évoqué la nouvelle architecture que vous proposez, vous n'avez pas évoqué ce 
qui était un point important aussi de votre lettre commune avec la Chancelière, la convergence 
économique, par exemple taxation des transactions financières ?
LE PRESIDENT -- Sur la taxation des transactions financières, nous n'en avons pas fait  référence parce 
que de toute manière il y  a le texte de la Commission qui va venir sur le bureau du Parlement et du 
Conseil européen en janvier. Je ne vois pas ce que cela aurait amené de plus, c'est fait. Quand je dis c'est 
fait, cela vient en discussion. La Commission a fait une proposition, ils viennent en discussion.QUESTION 
-- (inaudible)

LE PRESIDENT -- Pourquoi, dans la lettre on en reparlait  de la taxation sur les transactions financières ? 
La taxation sur les transactions financières est une proposition à laquelle l'Allemagne et la France tiennent 
beaucoup,  qui a fait  l'objet d'une proposition qui sera discutée par les Etats membres et par le Parlement 
au mois de janvier. Donc il n'y  a pas de problème. Et sur l'harmonisation au contraire, il est prévu dans le 
texte qui vous sera distribué demain, il est clairement fait  état d'une politique économique commune au 
service de la croissance avec l'harmonisation et, dans les réunions que nous demandons avec Madame 
MERKEL tous les mois,  ce sera sur le thème chaque fois de la compétitivité et donc de l'harmonisation 
bien sûr.  La réponse à la crise de l'euro, ce n'est pas simplement la discipline budgétaire,  c'est la discipline 
budgétaire mais c'est  aussi la croissance, c'est aussi la compétitivité et c'est aussi la convergence. Vous 
avez parfaitement raison.QUESTION -- Il y  a quelques semaines, vous avez évoqué une Union 
européenne qui était  trop intégrée à 27, est-ce que ceci est  le début d'une Union européenne qui est 
moins intégrée à 27 ?
LE PRESIDENT -- Vous savez tous les efforts que j'ai déployés et que je déploie encore parce que pour 
que le Royaume-Uni soit membre de l'Union européenne mais on ne peut pas forcer un pays à apprécier 
l'euro et à être dans l'euro s'il ne veut pas l'être.  C'est un choix de nos amis britanniques,  nous respectons 
ce choix mais ils ne peuvent pas nous le reprocher.  On ne peut pas d'un côté demander une clause d'opt-
out pour ne pas être dans l'euro et de l'autre demander à participer à toutes les décisions d'un euro que 
non seulement on ne veut pas avoir mais quand de surcroît il arrive de critiquer, c'est  quand même 
impossible.  Par ailleurs, sur l'Europe à 27, qui est d'ailleurs 27 mais qui sera 28 avec la Croatie,  c'est  une 
lapalissade et je m'en excuse auprès de vous que de dire que plus l'Europe sera nombreuse, moins elle 
pourra être intégrée. Dire cela, c'est une vérité d'évidence. Comme c'est une évidence que si nous avons 
une monnaie commune, nous devons avoir une politique économique commune. C'est clair. Nous ne 
voulons exclure personne de l'Europe mais nous prenons acte des décisions souveraines qui sont prises 
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aussi et nous en tirerons les conclusions. Nous ne pouvions pas rester devant la crise qui ébranle l'euro 
les bras ballants, sans réagir, sans tirer les conséquences des erreurs qui nous ont amené où nous en 
sommes, l'immobilisme n'était pas une réponse. Ceux qui n'ont pas voulu de l'euro et que je ne juge pas, 
ne sont pas forcément les mieux placés pour régler la marche en avant des membres de la zone euro. 
Cela,  on peut le dire avec une très grande amitié pour la Grande-Bretagne et  surtout une volonté qui reste 
honorable bien sûr.  Chacun choisit  sa stratégie et en tire les conséquences. Nous l'avions dit  avec 
Madame MERKEL, si ce n'est pas le traité à 27, ce sera le traité, l'accord inter-gouvernemental à 17 plus 
tous ceux qui voudront nous rejoindre.
Merci beaucoup.
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(5) Conferència de premsa de David Cameron, primer ministre britànic, la nit del 9 al 10 
de desembre per explicar els resultats de la cimera europea.

I said before coming to Brussels that if  I couldn’t get adequate safeguards for Britain in a new European 
treaty, then I wouldn’t agree to it.  What is on offer isn’t in Britain’s interests, so I didn’t agree to it. 

Let me explain why  this matters.  Of  course, we want the eurozone countries to come together and to 
solve their problems.  But we should only  allow that to happen inside the European Union treaties if  there 
are proper protections for the single market and for other key British interests. 

  Without those safeguards, it is better not to have a treaty  within a treaty, but to have those countries 
make their arrangements separately.  That is what is now going to happen.  Britain’s interests in the 
European Union – keeping markets open, free trade, selling our goods and services with rules over which 
we have a major say  – all those things are protected.  They  don’t  change.  But this new round of 
integration and special powers and surrenders of  sovereignty  for European countries and others that  want 
to join the euro, they will be carried on outside the European Union treaty.  

So we will not be presenting this new treaty, when it’s agreed, to our Parliament.  It will not involve Britain.  
Of  course, while there were always dangers with agreeing a treaty  within a treaty, there are also risks with 
others going off  and forming a separate treaty; and we should acknowledge that.  So we will insist that the 
EU institutions – the court, the Commission – that they work for all 27 nations of the European Union.  

Indeed,  those institutions are established by  the Treaty, and that Treaty  is still protected.  Let  me make a 
final point – the decisions taken here tonight all flow from one thing: the fact that there is a single currency 
in Europe – the euro.  Britain is out of  it, and will remain out of  it.  Other countries are in it and are having 
to make radical changes, including giving up sovereignty, to try and make it work. 

 The difference between the “ins” and the “outs” – those in the euro and those out of  the euro – has 
inevitably  created some tensions within the European Union.  Now there are arrangements in the EU 
treaties to allow different countries to do different things, but these have always been accompanied by 
adequate safeguards within the treaties. 

 When we can’t  be given those safeguards in the treaty, it is better this is done by  intergovernmental 
arrangements,  outside the treaty  and outside the institutions of  the European Union.  That is what will 
happen, and that is what is in Britain’s national interests. 

 Those countries that sign this treaty,  and the agreements they  have made tonight, for coordinating their 
budgets and making sure there is more surveillance of  what they  do and the fiscal integration that they 
need, we wish them well because we want the eurozone to sort out its problems, to achieve that stability 
and growth that all of Europe – Britain included – needs. 

 We wish them well in that regard and the agreements they  have made tonight, some of  those may  indeed 
help them to do that.  But the key  question for Britain was: do you allow that to happen within the 
European Union treaties if  you are not happy  with the safeguards you are given?  I  wasn’t prepared to 
agree that treaty, to take it to my  Parliament in that way, and that is  why  I rejected signing this treaty  today.  
The right thing for Britain.  A tough decision, but the right one. 

Nick ?, from The Guardian. 

Prime Minister,  can I just ask you? You said there is a risk in the decision that you have taken today, it is 
not the greatest risk that the eurogroup under the Maastricht Treaty, under the accession treaties of 
member states that have to join, that  that  group has to grow? Because financial services regulation is 
decided by  QMV, that  group could become a battering and they  could force through financial regulations 
against  our wishes. And secondly, are you not concerned that your reviving that nineteen-century  tory 
tradition of splendid isolationism?

DC. One issue, financial services. I  mean, financial services are a matter for the single market. The single 
market remains the key  part  of  the European Union Treaty  that we have signed up to. And these other 
countries now having to go off  separately  from the European Union in order to create their new Treaties. 
So we’ve got to work hard to safeguard the single market, financial services, making sure we can plead 
teh single market, that is still the job of  the Commission, of  the Court, of  the Institutions of  the European 
Union that we belong to. As I said, of  course, there are dangers of  allowing the traty  within the treaty, but 
there also, of  course, risks from other countries going off  in the way  that they  have. I  think that Britain 
should be relaxed about this for this reason: there is variable geometry,  different groups in Europe, there 
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always has been. Britain is an absolutely  key  central member of  NATO, but we are not in the Schengen 
borders organisation. We’re key  member of  the single market, we drive change in the single market,  but 
we are not in the euro. And I’m glad we’re not in the euro. And so... I  think the idea of  Europe being more 
of  a network where you choose the organisations you join and you choose those organisations you don’t 
join is actually  where Britain can get what we want and what we need in Europe. We are never going to 
join the euro. We are never going to give up the sort of  sovereignty  that these countries are having to give 
up in order to enter a fiscal union.  So, on some ways, the fact that they  are gonna do this  in a separate 
treaty  without actually, you know, distorting the European Union itself, in many ways, given we couldn’t get 
those safeguardsm, perhaps it is a better outcome.

Sky News. 

Prime Minister, what de facto is a two-speed Europe, you have to agree that very  much with a much bigger 
in a core and potentially  Britain looks weaker within that European Union because of  the reasons that Nick 
has just cited,  what you haven’t done is repatriating or taking back any  powers, isn’t it  time to consult the 
British parliament and tha British people in a referendum on whether you should do that presumably  with 
the outment outcome that, if the British people so choose, Britain could (go off) of the EU alltogether?

DC. 

Well, I think what we’ve always had is a Europe of  multiple facets, if  you like many  different speeds. As I 
said,  you know, at the heart of  NATO, at the heart  of  the single market, not in the single currency, not in the 
Schengen...  that for me reflects our interests. It’s good that we have our own economic policy, our own 
interests, or own ability  to deal with the very  real problems we face in our economy. It’s  good that we are at 
the heart of  NATO, that  helps us (...), but frankly, am I pleased I’m not in Schengen, am I happy  that my 
borders are not open for everyone to cross? Yes, I am happy  I’m not  in Schengen, and I’m happy  I am not 
in the single currency, yes I am. So, that sort of  Europe, I  think, Britain can maximise heer influence, make 
sure that we get what we need from Europe. On the issue of  the referendum. I’ve always been very  clear, 
and I think it  envolves Parliament  or Government giving up powers that you have and passing them to 
another body, you shouldn’t  do that without asking the British people in a referendum. And we’ve legislated 
to make that happen. As I say,  one of  the consequences of  what has happened with the Eurozone 
countries creating ther own new treaty  to put in place this very  tough changes in terms of  challenging their 
sovereingty, that is going to happen outside the EU so that means we won’t  be presenting a treaty  to 
parliament,  this is not going to be a Treaty  that Britain is being signed up to, and I don’t think that issue 
arises.

Ian Watson, BBC News. 

First of  all, I might ask, if  you are disappointed that there is not  a treaty  of  the 27 countries,  and were you 
surprised that concessions on safeguarding the City  for example, weren’t actually  given by  the other 
member states? Secondly,  I  know you’ve mentioned Schengen and other arrangements. What we have 
here is  United Kingdom and Hungary  on one side and virtually  all other countries potentially  elsewhere. 
Isn’t it a danger that in practice what happened is that the rest of the EU has neutralisded the British veto? 

DC. Well, what’s happened is that  you’ve got Hungary  and the Czech Republic and Sweden all staying 
outside of  these things for the time being. We’ll see who will join of  course every  other member of  the 
European Union is actually  contractually  obliged to join the Euro, and that’s gonne be quite difficult for 
some of  them because in some countries you’ve got 80 -90% of  people opposed to join in the euro. In 
Britatin’s case, we have an absolutely  proper cup of  button cast to opt out  but we have any  obbligation to 
join the euro. As I say, I cam here wanting one of  either two outcomes, either the safeguard that made the 
treaty  within a treaty, a new complex structure within the European Union, complexely  structure that makes 
that  safe, or if  we couldn’t  have that, then allow the others to go off  in a treaty  of  their own, and make sure 
that  the European Union is maintained as about  a single market and the institutions that involves. So, 
either of  those outcomes to me was acceptable, and we had to just pursue very  doggedly  what is in the 
British national interest. A treaty  within a treaty  without safeguards wasn’t right for Britain. It  is not easy 
when you are in a room with more people who all want to press ahead, who all say  forget about your 
safeguards,  forget about your interests, let’s all just  sign up to this thing toghether, it’s sometimes the right 
thing to say, I’m afraid I cannot  do that, it’s not in our national interest, I don’t want to put that  in front of  my 
Parliament  because I don’t think I  can recommend it with a clear conscience and so I’m gonna say  no and 
I’m gonna exercise the veto. That is effectively what I did. 
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Channel 4 News. Having seen what you’ve seen this night, how confident are you that this other group in 
17+ will come to some kind of  agreement that will fix  the euro? And if  they  do, how confident are you that 
the markets will not turn on the pound to find a weak victim in all this?

DC. Well in terms of  fixing the problems of  the euro I  think that tere are three absolutely  key  issues and I 
think thay  made some progress on each of  them. On the short them, you’ve got to have that firewall of 
moeny  to stop conatagion, you’ve got to have the recapitalisation of  Europe’s  banks, you’ve got to have 
decisive in terms of  Greece. And on the short time measures, they  are still not complete, but the have 
made some progress. On the second issue that needs to be fixed, having some clearer fiscal rules, so that 
countries can’t get  into the trouble that they’ve got into it in the past, clearly  they’ve made some progress 
on that. That is the surrender of  quite a lot of  sovereignty  giving up quite a lot  of  power, budgets 
sometimes sometimes being fixed more in Brussels than in your own parliament of  government,  they  have 
signed up to those things and that is difficult for those countries but I  suppose if  you’re gonna have a single 
currency  you need to do some of  these elements. The third element where more work needs to be done is 
ocmpetitiveness.  We’ve got to have a situation in the eurozone where the countries with big trade deficits 
never mind their budget deficits, that is Spain or Portugal or Greece can actually  see a way  of  trading out 
of  those deficits and existing in a single currency  with the currency  strongest Germany. And that’s where 
Britain also does have an important influence because that is about driving the single market, completing 
market in energy, in services, lamor markets all of  which we can press for very  much at the European 
Union level. That’s the mennu of  things that need to be done. I think that good progress has been made, 
as I said, I  wish my colleagues well in the Euro, well that  there were strong disagreements in the 
discussion we had tonight, it was good natured, it was...  people understand each other’s national interests 
and positions and working relationships will be maintained, but at the end of  the day  my judgement was: 
what  is  on offer? It wasn’t good enough for Britain so better to have those countries in a treaty  on their 
own. 

Antonio Guardia, The Economist. In what way  will Britain be better able to defend these interests in the 
single market if  all these countries decide to have finanacial services regulation at 23 or  l a b o u r - m a r k e t 
regulation at 23 or.. will you hold hostage access to the ECG or the European Commission which are 
institutions that they would like to use?

DC. Well, clearly, the institutions of  the European Union belong to the European Union. They  belong to the 
27. They  are there to do the things that  are set  out in the treaties that we’ve all signed up to over the years. 
And that as important protection for Britain. And obviously, in terms of  financial services, we do have 
concerns in terms of  what the European Commission has been doing particularly  recently, we don’t think 
it’s been pro-competitory,  we think it’s been discriminatory. We think there sumissions and provus and the 
signle market, and the institutions of  the single market aret he right way  to protect and defend agains that. 
And this comes back to the whole issue:  is it better to have a whole treaty  within a treaty, a group of 
countries within the 27 using the institutions of  the European Union,  constructing a new legal structure and 
having the institutions serving 2 masters at the same time within the same structure? In my  view that’s only 
worth it if  you can get proper safeguards. We couldn’t get those safeguards, so better to allow those 
countries to do their thing on their own and keep the European Union focused on what matters for Britain, 
which is the single market trade, investment and the rules that flow from there. 

Thank you very much, I think I’m gonna take a short break before returning for the Coratian accession.
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