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Els paisatges lingüístics (PL) focalitzen la nostra atenció en el llenguatge utilitzat en totes 
aquelles expressions que es manifesten a l’espai públic. En aquest treball es pretén analitzar el 
paisatge lingüístic de Barcelona durant la manifestació del 18 de febrer a favor de l’acollida de 
refugiats. Així, basant-se en la categorització de Martín Rojo (2012) sobre el 15M i els 
moviments occupy, s’ha presentat una panoràmica del moviment social #VolemAcollir, així com 
dels col·lectius que la formen, posant de manifest que és un moviment bastant homogeni 
(quant a missatges i llengües), format especialment per associacions i entitats, i que es presenta 
com la unió de la ciutadania en contraposició a les institucions i les seves actuacions. Les 
conclusions permeten afirmar que els moviments occupy han marcat uns patrons de canvi en els 
moviments socials que es continuen trobant en mobilitzacions posteriors i han revelat, a més, 
alguns aspectes sociopolítics de l’actualitat catalana.  

Paraules clau: paisatge lingüístic, moviments socials, pràctiques comunicatives, processos 
semiòtics. 

Los paisajes lingüísticos (PL) focalizan nuestra atención en el lenguaje utilizado en todas 
aquellas expresiones que se manifiestan en el espacio público. En este trabajo se pretende 
analizar el paisaje lingüístico de Barcelona durante la manifestación del 18 de febrero a favor de 
la acogida de refugiados. Así, basándose en la categorización de Martín Rojo (2012) sobre el 
15M y los movimientos occupy, se ha presentado una panorámica del movimiento social 
#VolemAcollir, así como de los colectivos que la forman, mostrando que es un movimiento 
bastante homogéneo (en cuanto a mensajes y lenguas), formado especialmente por asociaciones 
y entidades, y que se presenta como la unión de la ciudadanía frente a las instituciones políticas 
y sus actuaciones. Las conclusiones permiten afirmar que los movimientos occupy han marcado 
unos patrones de cambio en los movimientos sociales que se siguen encontrando en 
movilizaciones posteriores y, además, han revelado algunos aspectos sociopolíticos de la 
actualidad catalana. 

Palabras clave: paisaje lingüístico, movimientos sociales, prácticas comunicativas, procesos 
semióticos. 

Linguistic Landscapes (LL) focus on the language used in all the expressions we find on the 
public space. In this paper, I will analyse the linguistic landscape of Barcelona during the 
demonstration on 18th February in favor of the refugees welcome. Thus, I have based my 
analysis on the categorization that Martín Rojo (2012) established relating to the 15M or the 
movements called occupy and I have presented a panoramic view about the social movement 
#VolemAcollir and the collectives that belong to it. The data shows that it is a homogeneous 
movement (regarding to languages and types of messages), made up from different associations 
and social entities, and presented as the union of the citizens against the politicians and its 
actions. The conclusions allows us to state that the occupy movements have created a guideline 
for social movements that we can still find in following mobilizations and, in addition, the data 
have also revealed some sociopolitical aspects of the current Catalan society. 

Key words: Linguistic landscapes, social movements, communicative practices, semiotic 
processes.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 

El concepte de paisatge lingüístic ha anat guanyant importància en la disciplina de l’Anàlisi 

(Crítica) del Discurs i, de fet, Scollon i Scollon (2003) introduïen la idea que un espai 

determinat en un període de temps determinat té un significat subjectiu per a les persones 

que hi viuen i que interactuen amb ell (Scollon i Scollon, 2003: 12). Aquesta nova 

concepció de l’espai ja havia estat presentada per Laundry i Bourhis (1997), quan 

proposaven que: 

The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, 

commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form the 

linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration. (…) (Landry i Bourhis, 

1997: 25). 

A partir d’aquestes consideracions, doncs, sorgeix la concepció del paisatge lingüístic com 

una peça discursiva en si mateixa, en comptes de considerar-se un context del discurs. 

D’aquesta manera, i segons Blommaert (2013), la tasca dels sociolingüistes es veu ampliada 

per la necessitat d’incorporar imatges a la seva anàlisi per tal de capar “la presència de 

fragments de llenguatge escrit visibles públicament”, que es comencen a conèixer com a 

paisatge lingüístic (Blommaert, 2013: 5). Aquests “fragments de llenguatge escrit”, com 

puntualitza l’autor, poden pertànyer tant a professionals com a agents socials de moviments 

populars ‘grassroots’, fet que fomentaria el diàleg entre diferents estrats de la societat i 

permetria formes de contestació com ara el tatxat o la superposició d’elements. Degut a les 

característiques de diversitat intrínseques a les ciutats modernes globalitzades —com ara la 

seva densitat multilingüe— els seus paisatges lingüístics constitueixen un objecte d’anàlisi 

especialment interessant per estudiar les relacions lingüístiques que es troben entre els 

fragments de llenguatge escrit i que, al mateix temps, serveixen per documentar la presència 

d’una gran varietat de grups i de persones (lingüísticament identificables) (Blommaert, 

2013: 5).  

Els paisatges lingüístics, doncs, han de considerar-se com una font d’informació essencial 

en el camp de la sociolingüística i, de fet, constitueix un instrument bàsic a l’hora d’estudiar, 

explorar i, fins i tot, analitzar la naturalesa i formació dels moviments socials que utilitzen 

l’espai públic per fer arribar a una audiència massiva les seves demandes. A més a més, com 

que els moviments socials solen néixer en contestació a factors externs polítics, econòmics 

o socials, a partir del propi PL conformat per una mobilització —que en principi podria 



semblar que constitueix un discurs homogeni i unidireccional sobre un fenomen concret— 

es poden observar actituds dialògiques (a través, normalment, de pràctiques polifòniques), 

que contribueixen a la creació discursiva de col·lectius o identitats col·lectives que se 

sumen o es contraposen. Així doncs, els PL permeten rebel·lar actituds socials i polítiques 

de la ciutadania a partir de les seves pràctiques comunicatives al marge del sistema polític 

tradicional i les seves vies de participació ciutadana, fet pel qual els considerem 

especialment interessant. 

Aquest treball, doncs, neix de l’interès per descobrir tota la informació que sovint passa 

desapercebuda en l’espai públic i de totes aquelles pràctiques discursives o comunicatives 

que (re)signifiquen aquests espais per dotar-los d’un simbolisme concret, fora de la seva 

funció prototípica, i que està al servei de la ciutadania. Com que l’emergència de nous ítems 

de paisatge lingüístic està normalment propiciada per factors socials o polítics externs, les 

mobilitzacions i manifestacions pròpies dels moviments socials esdevenen un corpus 

d’estudi on es concentra una quantitat d’informació ingent provinent de diferents 

individus/autors dels paisatges lingüístics i que, en conseqüència, permeten oferir una visió 

bastant àmplia de la societat que conviu i habita en aquest espai. En aquest cas, s’analitzarà 

el moviment #VolemAcollir, impulsat per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra, i que té 

com a objectiu una major acollida de refugiats per part de les institucions catalanes, en 

primera instància, però amb aspiracions de canviar les dinàmiques del govern estatal i de les 

institucions europees.  

Aquest moviment denúncia els reiterats incompliments en la política d’acollida per part de 

totes les institucions i, en especial, del govern espanyol que “es va comprometre a acollir 

10.722 persones refugiades en dos anys i, per ara la taxa de compliment amb prou feines 

arriba al 10%”. Així doncs, i a partir de les pautes cimentades amb les anàlisis sobre els 

moviments occupy i els seus paisatges lingüístics de protesta (Martín Rojo, 2012; 2014), es 

pretén explicar el moviment d’acollida a partir del seu paisatge lingüístic i no a l’inrevés. 

Aquesta metodologia permetrà construir la definició del moviment a partir d’allò que 

materialitzen, de la representació tangible de les seves actuacions i, per tant, no de la seva 

pròpia definició o de les seves intencions. Es considera especialment interessant adoptar 

aquesta aproximació per tal de contrastar què és allò que demanen, què és allò que volen, 

però què és allò que mostren. 



1.1. Objectius i preguntes de recerca 
 
L’objectiu principal d’aquesta investigació és, doncs, oferir una panoràmica del moviment 

#VolemAcollir —així com dels col·lectius que el van formar— a partir del seu paisatge 

lingüístic, per tal de posar de manifest la informació sociolingüística que ens pot aportar 

aquest àmbit d’estudi, que deixa de considerar el paisatge un simple context, per configurar-

lo com a discurs en si mateix i, per tant, objecte d’anàlisi. En conseqüència, es pretén 

explorar el paisatge lingüístic que es va configurar a partir de la manifestació que va tenir 

lloc el 18 de febrer al centre de Barcelona per exigir als polítics l’acollida immediata de 

refugiats. A més a més de l’objectiu principal, també es pretén analitzar si els moviments 

coneguts com a occupy —15M, primavera àrab, entre d’altres— van marcar una pauta 

d’actuació que s’ha continuat seguint en mobilitzacions posteriors (tot i que no siguin de les 

mateixes característiques, com és el cas del moviment #VolemAcollir) i si es troben patrons 

que es repeteixen i que han establert una nova caracterització de les protestes a l’espai 

públic. 

Per tal d’arribar a aquests objectius, es plantegen un seguit de preguntes de recerca que 

permetran afinar l’anàlisi i, sobretot, estructurar-la, ja que els PL sense una estructuració 

prèvia poden oferir un conjunt d’informació diversa difícil de convertir en conclusions 

substancials. Per això, la primera pregunta de recerca que cal formular és com s’articula —

discursivament i comunicativament— la manifestació del moviment i si segueix les pautes 

marcades pels moviments precedents occupy que va sintetitzar Martín Rojo (2012). Aquesta 

recerca permetrà dibuixar les bases del moviment i caracteritzar-lo de manera estructurada i 

eficient. Segon, i a partir d’aquesta anàlisi de les pràctiques comunicatives, s’intentarà 

identificar quines identitats col·lectives formen part del moviment (o quines són es formen 

a partir del moviment), així com a quins grups o col·lectius rebutgen amb els seus discursos 

(a escala social i política). Així, es vol continuar amb les conclusions exposades per Martín 

Rojo (2012; 2014) que plantejaven un canvi en la vessant política dels moviments socials 

que, en comptes de manifestar-se adscrits a ideologies polítiques (i els partits que 

representen) concretes, es presentaven com el conjunt de la ciutadania contra la classe 

política a partir de l’ocupació de l’espai públic —tot i que, aquesta vegada, de manera molt 

més efímera—. Així doncs, les diferents preguntes de recerca que es plantegen en aquest 

treball són: 

-Com s’articula la protesta a la manifestació? (revisió de la proposta de Martín Rojo, 2012; 

2013) 



-Quina caracterització del moviment s’obté a partir del seu paisatge lingüístic (resultant de 

la manifestació)? 

-Quines identitats col·lectives conformen (i són conformades per) el moviment? Quines 

rebutgen? (construcció de l’endogrup i exogrup del moviment) 

-Es poden identificar patrons de mobilització derivats de les protestes i ocupacions dels 

moviments occupy? 

A partir d’aquestes preguntes de recerca, es presenta el marc teòric que servirà de base per 

estructurar l’anàlisi i, sobretot, per proporcionar els coneixements bàsics que permetin 

articular unes bones conclusions.  

2. MARC TEÒRIC 

L’anàlisi d’aquest Treball Final de Màster no es pot concebre sense el concepte de Paisatge 

Lingüístic (PL), de manera que es farà una aproximació teòrica al concepte, així com una 

descripció dels elements que el configuren. Seguidament, es revisarà la proposta i 

conclusions exposades per Martín Rojo (2012; 2014) en el seu anàlisi del moviment 15-M, 

així com d’altres estudis sobre els moviments occupy. Finalment, es presentarà el moviment 

social objecte d’estudi (#VolemAcollir), per tal de recollir tota la informació prèvia possible 

que ens serveixi com a suport d’una anàlisi més acurada i eficient.  

 2.1. Paisatges lingüístics 
 

L’origen de la noció de paisatge lingüístic (PL) es remunta als anys 80 i deriva de la 

planificació lingüística que es va dur a terme a Bèlgica i al Quebec quan es va regular l’ús de 

les llengües en els senyals de l’espai públic amb la intenció de marcar les fronteres dels 

diferents territoris lingüístics on convivien diferents comunitats lingüístiques en conflicte (el 

francès i el flamenc, i el francès i l’anglès, respectivament) (Landry i Bourhis, 1997: 24). En 

aquest cas, les administracions públiques van ser les encarregades d’homogeneïtzar els 

paisatges lingüístics, que es van convertir en la marca dels límits de les diferents comunitats 

lingüístiques que ocupaven determinats territoris geogràfics en estats multilingües. Per tant, 

aquesta regulació lingüística de l’espai públic va esdevenir la primera mostra de la 

importància del paisatge lingüístic en la vida social d’un territori concret, tot i que, 

primerament, fos una mostra de les decisions de la política lingüística local.  



A partir d’aquesta consideració, Landry i Bourhis (1997) van definir el PL com la/les 

llengua/llengües utilitzades en els senyals de tràfic, cartells publicitaris, noms dels 

establiments comercials, noms dels carrers i places i senyals públics en els edificis 

governamentals d’un territori o regió. Segons els mateixos autors, un PL pot tenir dues 

funcions: una d’informativa i una altra de simbòlica. La funció informativa remet al 

concepte de fronteres lingüístiques entre diferents territoris (com en el cas de Bèlgica 

comentat anteriorment), i correspon a la necessitat de marcar els límits geogràfics entre 

diferents comunitats lingüístiques que habiten territoris adjacents, així com per delimitar els 

diferents territoris administratius (Landry i Bourhis, 1997: 25).  Tanmateix, la funció 

informativa dels PL va més enllà, ja que també permet evidenciar les diferents relacions de 

poder entre les diferents llengües que conviuen en un mateix territori (en aquells bilingües o 

multilingües) i  que posen de rellevància els diferents estatus, així com les situacions de 

diglòssia entre les diverses llengües i, en conseqüència, entre les comunitats lingüístiques 

que representen. Aquest factor, com senyalen Landry i Bourhis (1997: 27) és especialment 

constatable en els senyals regulats per l’administració (noms de carrers, senyals de tràfic o 

cartells dels edificis pertanyents al govern, entre d’altres), ja que els senyals d’àmbit privat 

(noms d’establiments, cartells publicitaris, entre d’altres) es troben menys lligats a les 

regulacions de l’estat i poden reflectir més el caràcter multilingüe d’un territori concret (tot i 

que poden estar més influenciats per factors mercantils, que també es relacionen amb 

l’estatus d’una comunitat determinada en la societat).  

Aquesta dominància d’algunes llengües envers unes altres en els senyals públics està 

estretament lligada amb la funció simbòlica dels PL, ja que el fet de pertànyer o no 

pertànyer a la comunitat lingüística representada en l’espai públic comporta una càrrega 

afectiva molt important des del punt de vista sociolingüístic. La inclusió en els senyals 

públics de la llengua de la comunitat lingüística a la qual es pertany implica una acceptació 

del grup com a part important de la societat en el sector econòmic, els mitjans de 

comunicació massius i altres funcions de l’estat com la salut o l’educació, mentre que 

l’absència de la mateixa pot enviar un missatge de baix estatus de la pròpia comunitat dins 

de la societat i, en conseqüència, una poca influència en els afers estatals, posant de 

manifest així la situació de diglòssia d’una llengua —i comunitat lingüística— en relació 

amb una altra de dominant (Landry i Bourhis, 1997: 28). Com a resultat d’aquest sentiment 

d’exclusió de la vida pública, poden aparèixer pintades a l’espai públic que posin de 

manifest la manca de les llengües minoritzades, mitjançant graffitis en la pròpia llengua o 



fins i tot tatxant o superposant pintades en la llengua minoritzada damunt dels senyals en la 

llengua dominant.  

Tenint en compte la globalització actual de les societats, especialment en grans ciutats, 

aquesta situació de diversitat lingüística és molt més freqüent que no pas el monolingüisme. 

Per això, els PL constitueixen una gran font d’informació sociolingüística que posa de 

manifest, de manera moltes vegades dialògica —com és el cas dels graffitis i d’altres 

reivindicacions públiques— la realitat lingüística i social dels territoris, especialment quan 

apareixen actors socials que es troben fora de les esferes de poder polític i econòmic.   

Al seu torn, Ben-Rafael (2009) establia que els paisatges lingüístics són una àrea d’investigació 

cabdal per a la sociolingüística, ja que l’espai públic és on es duen a terme la major part de 

les dinàmiques de la vida social, ja sigui directa o indirectament (Ben-Rafael, 2009: 41), 

apel·lant així als factors sociopolítics que intervenen en la construcció d’un PL i que podien 

passar desapercebuts des de l’aproximació de Landry i Bourhis (1997). De fet, Ben-Rafael 

també va constatar que l’únic aspecte del paisatge urbà que es troba sota la influència 

instantània dels agents o actors socials és el PL i que el dinamisme característic d’aquest 

tipus d’expressions es veu multiplicat quan es tracta de zones o àrees centrals de les grans 

ciutats globalitzades (Ben-Rafael, 2009: 42). En aquest tipus de contextos, els PL esdevenen 

l’espai físic on incomptables actors s’adrecen a una audiència massiva (Ben-Rafael, 2009: 

44). 

 Des d’aquesta vessant més sociopolítica, Ben-Rafael (2009) feia palès que el paisatge lingüístic 

no és només “una escena d’accions immersa en la dinàmica de la vida social, sinó que n’és 

una d’especial, caracteritzada per un grau d’autonomia envers altres tipus d’activitats 

socials” (Ben-Rafael, 2009: 44). D’aquesta manera, va proposar un seguit de principis 

estructurals que permetien organitzar i desglossar el procés de formació i composició dels 

paisatges lingüístics, que són especialment útils per dur a terme aquesta anàlisi. Així doncs, 

es tindran en compte els quatre principis estructurals, presentats per Ben-Rafael (2009), que 

permeten definir el procés de formació d’un PL: 

1. El principi Goffmanià de “la presentació d’un mateix” (“presentation of self” principle). 

2. El principi de les “bones raons” (“good-reasons” principle). 

3. El principi de la “identitat col·lectiva” (“collective identity” principle). 

4. El principi de les “relacions de poder” (“power-relation” princpiple). 



El primer principi sorgeix a partir de la perspectiva de Goffman (1963, 1981) segons la qual 

“els diferents agents socials aconsegueixen arribar als seus objectius presentant als altres 

una imatge positiva d’uns mateixos” (Ben-Rafael, 2009: 45); per tant, els diferents actors 

que comparteixen escenari — l’espai públic, que acaba formant el conjunt del PL— i que, en 

conseqüència, s’adrecen al mateix públic (els habitants de la ciutat i vianants temporals), 

competeixen amb els seus ítems de PL per incitar-los d’adoptar comportaments —els propis 

de l’autora o autor de la peça del PL— que normalment no tindrien o que dubtarien tenir. 

Des de la perspectiva Goffmaniana, doncs, es parlaria dels PL com un “tot sistèmic” on els 

participants es divideixen per la seva aspiració de diferenciar-se dels altres, on cadascun 

mostra què vol oferir de si mateix i què representa (Ben-Rafael, 2009: 48).  

El segon principi es basa en una perspectiva més mercantilista on els diferents ítems del PL 

focalitzen en l’anticipació racional de les actituds dels clients a qui s’adrecen. És a dir, els 

agents socials participants del PL competeixen entre ells en un mateix escenari (l’espai 

públic) i, per tant, per una mateixa audiència, fet pel qual és cabdal anticipar-se a les seves 

necessitats o desitjos, havent-los de convèncer així amb bones raons per canviar el seu 

comportament, rutines o actituds.  

El tercer principi (d’identitat col·lectiva) és especialment important en contextos 

globalitzats com el que s’analitza en aquest treball.  En aquest cas els ítems del PL designen 

les identitats particulars dels agents socials (qui són, a quin col·lectiu pertanyen i, en 

conseqüència, a quins no) i es diferencia del principi de presentació d’un mateix en la 

mesura que no es parla de la unicitat de l’individu, sinó de les característiques que el fan 

membre d’un col·lectiu social concret i del sentiment de pertinença a aquest. Tal com 

constata Ben-Rafael (2009: 46), aquest principi té un interès sociològic especial, ja que 

“mostra particularitats —regionals, ètniques o religioses— que difereixen de la identitat 

comuna de tota la societat, que sol ser la que ocupa rols importants en la vida social”.  

Finalment, el quart principi focalitza en les relacions de poder que s’estableixen entre els 

diferents agents socials. Des d’aquesta perspectiva es poden observar les imposicions dels 

grups lingüístics dominants (normalment relacionats amb els grups polítics i econòmics de 

poder), així com les reivindicacions dels col·lectius minoritaris, amb menys poder o 

exclosos de l’esfera pública.  



Els dos últims principis es tindran especialment en compte a l’hora d’elaborar l’anàlisi 

d’aquest Treball Final de Màster, ja que s’adeqüen amb més rigor a les característiques i a 

les relacions que es troben en un moviment social, com el cas objecte d’estudi.  

2.2. Noves pràctiques comunicatives (i espacials) dels moviments socials 
 

Tal com explica Martín Rojo (2016) al capítol introductori d’Occupy: the spatial dynamics of 

discourse in global protest movements, no és una novetat que els ciutadans utilitzin l’espai públic 

per expressar les seves opinions, preocupacions polítiques o demandes socials a través de 

manifestacions, marxes i congregacions a gran escala. Tanmateix, a partir de les acampades 

multitudinàries a escala internacional dels moviments com la primavera àrab, el 15M o 

Occupy Wall Street, l’any 2011, es pot considerar que hi va haver una innovació substancial en 

la concepció de l’espai públic, que es va reivindicar, redefinir, reinterpretar i resignificar a 

través de l’ocupació prolongada d’un seguit de llocs estratègics —especialment places i 

mercats— de les ciutats en lluita. Tot i que aquestes ocupacions s’inspiraven en altres 

moviments de contestació i revolucions precedents —com el maig del 68 o moviments 

anticapitalistes—, aquest conjunt de moviments compartien un seguit de trets distintius 

propis. Un d’aquests trets, especialment rellevant per a aquesta anàlisi, es “el paper que van 

tenir les pràctiques comunicatives en la transformació dels espais, en la promulgació de les 

seves ideologies i en la consecució d’un impacte nacional i global” (Martín Rojo, 2016: 613). 

En aquest apartat es farà un repàs d’aquestes noves pràctiques comunicatives i espacials des 

del punt de vista del paisatge lingüístic que va recollir Martín Rojo (2012; 2013) a partir, 

especialment,  de l’acampada del 15M a la Puerta del Sol de Madrid, però també amb una 

perspectiva internacional que engloba tot el conjunt de moviments contemporanis del 

moment coneguts com a moviments Occupy, per tal de poder analitzar la seva empremta en 

moviments socials posteriors.   

El primer punt que cal tenir en compte a l’hora de caracteritzar aquests nous moviments 

socials és la nova concepció de l’espai, que es tradueix directament en el tipus de pràctiques 

comunicatives que s’hi duen a terme. A partir de les ocupacions que es van produir l’any 

2011, l’espai deixa de considerar-se com un simple contenidor per passar a ser una 

construcció social en si mateixa derivada del poder transformador de l’espai urbà que tenen 

els moviments socials. Per tant, l’espai deixa de ser el context on emergeix el discurs per ser 

considerat discurs en si mateix (matèria) i “l’element generador de noves pràctiques i de 

noves formes culturals, polítiques i històriques” (Pennycook, 2010: 62-62, citat a Martín 



Rojo, 2016: 630). És important mantenir aquest enfoc ja que s’adequa a la perspectiva dels 

paisatges lingüístics i redirigeix el focus d’atenció a l’espai on es produeix la mobilització 

com a pràctica comunicativa en si mateixa. Així doncs, s’ha de considerar l’espai escollit 

com un element més a tenir en compte en l’anàlisi, ja que aquest contribueix al significat del 

missatge de la protesta (Martín Rojo, 2014: 626). Per això, als moviments occupy no es va 

decidir ocupar qualsevol espai, sinó que sempre eren llocs significatius de les ciutats, punts 

neuràlgics on es condensaven els centres polítics, econòmics o comercials de les ciutats —

especialment places i mercats— que tenien un valor hegemònic preestablert (i en 

conseqüència un significat sistèmic concret) que es pretenia canviar per mitjà de la 

(re)apropiació. De fet, en el cas concret d’aquestes ocupacions, no només es canviaven els 

usos de l’espai, sinó que també es van produir canvis en la seva organització o disseny i les 

places “prefiguraven” el model de societat alternatiu que proposava el moviment (veure 

figura 1). Així doncs, els espais passaven per un procés de “desterritorialització”, ja que els 

manifestants prenien el control d’un espai preestablert, i de “reterritorialització”, 

reconfigurant tant l’organització com l’ús de l’espai (Martín Rojo, 2014: 633).  Amb això es 

fa evident que les pràctiques comunicatives convergeixen amb les pràctiques espacials i 

contribueixen en el seu conjunt a generar el missatge de la protesta. L’ocupació de l’espai, 

doncs, constitueix l’apropiació d’un espai de poder (Martín Rojo, 2016: 620) i a través 

d’aquesta apropiació l’espai urbà es construeix com a mòbil i efímer.  

 

Figura 1. Sol-utopia1 

                                                           
1 Imatge extreta de Martín Rojo, Luisa (2014). Taking over the square: The role of linguistic practices in 
contesting urban spaces. Journal of Language and Politicas, 13(4), 623-652. 



El fet de convertir les places i d’altres llocs estratègics en un model utòpic de la societat que 

es vol crear —i que s’allunya, política i socialment, del model hegemònic actual— 

materialitza la disconformitat, indignació i pèrdua de fe en la classe política i el sistema que 

representa. Els lemes i consignes utilitzades en la Puerta del Sol, així com a Plaça Catalunya, 

posaven de manifest aquesta actitud majoritària d’allunyament amb la manera tradicional de 

fer política: “no nos representan”, “estamos aquí”, “somos el 99%” o “ni en Twitter, ni en 

Facebook, estamos en la plaza”. És interessant observar que es lluita contra tota la classe 

política, no contra partits concrets, i que es passa d’expressar opinions o preocupacions 

polítiques a directament desafiar el sistema mitjançant la ferma intenció dels manifestants de 

“prendre el control de les institucions al mateix temps que exigeixen més participació en la 

vida pública” (Martín Rojo, 2016: 618).  

Tanmateix, l’espai urbà en aquestes ocupacions es veu complementat per l’espai virtual. De 

fet, les pràctiques en l’espai públic i les pràctiques socials i comunicatives en les xarxes 

socials estan contínuament interconnectades i “els usuaris de Twitter i de Facebook es 

converteixen en ‘ocupants’” (Martín Rojo, 2016: 621). Aquest fet dinamitza el discurs 

polític mediàtic i permet que les i els ocupants de les places estiguin en constant 

comunicació amb altres places i altres ocupacions, a més de crear un mitjà de comunicació 

alternatiu als mitjans de comunicació massius tradicionals, que també formen part del 

sistema al qual es rebel·len. Així, “els participants reconfiguren permanentment el context 

espacial de manera descentralitzada, convertint la zona de protesta en un lloc temporalment 

replet de significacions en el qual sorgeixen noves pràctiques comunicatives” (Martín Rojo, 

2016: 622). En definitiva, els mitjans de comunicació socials esdevenen un factor cabdal en 

la fase inicial d’aquests moviments, així com en el manteniment de les protestes, ja que no 

només serveixen per atraure més ocupants, sinó que també promouen la producció i 

distribució horitzontal dels discursos (Martín Rojo, 2016: 624). 

Finalment, després d’analitzar les dades recollides durant l’ocupació de la Puerta del Sol, 

Martín Rojo (2012; 2014) va identificar i recopilar un seguit de processos semiòtics, 

recursos lingüístics i estratègies comunicatives característics que proposen un canvi respecte 

a d’altres formes de protesta anteriors i que, per tant, constitueix una transformació dels 

moviments socials: la personalització i individualització dels missatges, la seva 

corporalització i mobilitat, la polifonia, la resemiotització i les pràctiques transmediàtiques.  



 

2.3. El moviment #VolemAcollir 
 

Abans de començar amb l’anàlisi del paisatge lingüístic del moviment, és convenient fer 

unes breus aproximacions a les seves característiques, així com a les raons que el van fer 

sorgir, per tal d’aconseguir una panoràmica més acurada del moviment ciutadà i poder 

establir relacions entre el tipus de moviment, com es presenten, i la materialització de la 

seva protesta. 

Segons l’informe del 2016 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Orient 

Pròxim és la regió del planeta que genera un desplaçament forçat de població major, degut 

a “la persistència del conflicte palestí, la inestabilitat en Iraq i, sobretot, el conflicte que 

dessagna Síria des de 2011”2. Aquest conflictes han fet disparar la necessitat de 

desplaçament de les persones que viuen en els territoris afectats com es pot comprovar, per 

exemple, amb l’evolució del número sol·licitants de protecció internacional de Síria entre el 

2006 i el 2015 —vegeu Taula 1—. De fet, les últimes xifres de maig del 2016 parlaven de 

quasi 4,9 milions de persones refugiades i 7,6 milions de persones desplaçades dins de les 

fronteres de països devastats, on més de cent mil civils han mort per la guerra i més de 

640.000 sobreviuen en ciutats assetjades militarment.  

 
Taula 1: Sol·licitants de protecció internacional nacionals de Síria (2006-2015) 

Font: Informe CEAR (2016) 

                                                           
2 Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Informe 2016: Las persones refugiadas en España y 
Europa. Consultable a: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf  



Davant d’aquesta crisi humanitària, el mateix informe descobreix les xifres d’asil i acollida 

de la UE que, comptant els 28 països que la integren, el 2015 va atendre a 1.321.000 

sol·licitants d’asil, però amb un repartiment molt desigual: només Alemanya en va acollir 

476.510, mentre que, per exemple, Espanya (tot i que va superar de llarg la quota anual del 

2014, en què només van formalitzar la seva sol·licitud de protecció internacional 5.947) 

només en va acollir 14.7803, xifra que correspon a un 1% del total de la UE.  I els números 

de 2016 no deixaven entreveure una situació més positiva per a aquest nombre de persones 

desplaçades forçosament, ja que, a 30 de maig de 2016, la UE només havia pogut reubicar a 

1.716 de les 180.000 persones (segons l’informe del CEAR) que es van comprometre a 

acollir l’estiu anterior, d’aquestes només 105 es van reubicar a Espanya.  

Així doncs, i propiciat per l’incompliment per part de la UE de les seves pròpies polítiques 

d’acollida i, en concret, el de l’Estat espanyol, amb unes xifres d’asil molt per sota de les 

expectatives europees, els ciutadans van començar a rebel·lar-se contra aquesta situació i a 

exigir als seus dirigents una major implicació amb aquesta qüestió cabdal, que vulnera 

l’Article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans (dret de lliure circulació en el 

propi estat i dret de sortir del propi país). D’aquesta manera van sorgir altres campanyes 

internacionals anteriors com ara Refugees Welcome, coneguda per les seves samarretes que 

van començar a formar part de la quotidianitat catalana i espanyola, però el moviment 

ciutadà va arribar al seu auge a Catalunya a partir del moviment #VolemAcollir. 

4 El moviment #VolemAcollir va ser impulsat per 

l’associació sense ànim de lucre Casa nostra, Casa vostra, 

organitzada per un conjunt de joves professionals després 

de treballar com a voluntàries i voluntaris amb gent 

refugiada a les illes Gregues. Aquesta iniciativa va néixer 

amb els objectius de “treballar en la mobilització social, la incidència mediàtica, la 

conscienciació, la pressió política, i la construcció d’una xarxa nacional i internacional per 

l’acollida”5. Segons la seva pròpia descripció, doncs, la seva acció social passa per una feina 

de conscienciació ciutadana per aconseguir una mobilització social per aquesta causa, la 

pressió política —que contra més gran sigui la mobilització social, més gran serà l’impacte 

del moviment en les autoritats—, la incidència mediàtica —que constitueix un instrument 
                                                           
3 Font: Eurostat. Recollit a l’informe del 2016 del CEAR. 
4 Imatge extreta de la pàgina oficial de la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra i que constitueix el seu 
logo: http://www.casanostracasavostra.cat  
5 Font: Casa Nostra, Casa Vostra. Consultable a: http://www.casanostracasavostra.cat/qui-
som/transparencia  



tant de propagació de la causa del moviment i, per tant, de reclam a participar-hi, com de 

pressió política en si mateix— i, finalment, la construcció d’una xarxa nacional i 

internacional per l’acollida que permeti fer front i arribar a les xifres d’acollida demandades 

al govern. 

Les bases del moviment es van recollir en un manifest que es va lliurar al Parlament de 

Catalunya i va aconseguir més de 121.000 signatures, de persones, d’universitats o escoles, 

o de diferents organitzacions, plataformes, ONG i entitats (de diferents característiques i 

objectius) adherides a la campanya, algunes enfocades a la defensa dels drets de les 

persones migrants, com ara l’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), Stop Mare 

Mortum o el Sindicat de Manters de Barcelona, i d’altres amb altres objectius com ara 

Òmnium Cultural o l’ANC6, en representació de l’independentisme català. Per tant, la 

composició social que donava suport a aquest moviment era molt diversa i plural, 

d’ideologies diferents, que convergien en un mateix objectiu, l’acollida de refugiats. Aquest 

manifest constava de quatre exigències clares a les institucions catalanes en forma 

d’accions: 

1. “Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania perquè 
Catalunya sigui terra d’acollida. 

2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a Catalunya 
i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, la LGTBIfòbia i la 
violència masclista. 

3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a l’article 13 de 
la Declaració Universal dels Drets Humans. 

4. Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels 
drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o no desitjats de població. I 
en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que s’assumeixin compromisos 
immediats.”7 

Tot i així, un dels factors que va garantir la propagació generalitzada del moviment va ser  

la gran incidència mediàtica que va tenir, especialment  al canal de televisió pública catalana 

(TV3),  i gràcies al suport de personalitats famoses de l’entorn català. De fet, una vintena de 

d’artistes nacionals —incloent-hi el propi autor— van versionar la famosa cançó de 

Mediterráneo (de Joan Manuel Serrat) per donar suport al moviment #VolemAcollir, així 

com per animar a la ciutadania a assistir a la manifestació del 18 de febrer, i es va pujar a 

                                                           
6 Es pot veure la llista sencera d’entitats i organitzacions signants del manifest a: 
http://www.casanostracasavostra.cat/qui-som/signants-inicials-manifest  
7 Per llegir el manifest complet anar a: https://www.casanostracasavostra.cat/signaelmanifest  



YouTube8, on va aconseguir gairebé 900.000 visualitzacions, amb les frases finals: “Més de 

5.000 persones han mort intentant creuar el Mediterrani durant el 2016. D’aquí uns anys 

ens preguntarem per què no vam fer res per evitar-ho. El moment és ara”. Així doncs, la 

cançó va passar a esdevenir un símbol del moviment, de la mateixa manera que ho va ser 

Qualsevol nit pot sortir el sol (de Jaume Sisa) d’on es va treure el nom de la plataforma “Casa 

Nostra, Casa Vostra”.  

La importància de la cançó també va quedar constatada amb el concert benèfic que es va 

organitzar l’11 de febrer al Palau Sant Jordi —un lloc emblemàtic de concerts de 

Barcelona— per l’acollida de refugiats i on, paradoxalment, van acudir les institucions 

catalanes a les quals el moviment dirigia les seves demandes i crítiques. Més de 50 artistes 

van participar en el concert i també es van fer discursos, com el de Jordi Évole, periodista 

crític famós en el conjunt espanyol, que es va dirigir directament als polítics presents.  

Finalment, una setmana després, el dissabte 18 de febrer a les 16h es va convocar la 

manifestació a Plaça Urquinaona on, segons la pròpia plataforma, hi van acudir al voltant 

de mig milió de persones (160.000 segons la Guàrdia Urbana9) amb tres capçaleres: la 

primera, Prou excuses. Acollim ara; la segona, No més morts. Obrim fronteres., i la tercera, 

Catalunya, terra d’acollida. 

3. CORPUS I METODOLOGIA 

L’elaboració d’aquesta anàlisi ha suposat un desafiament metodològic tant pel procés de 

recopilació del corpus, com per l’estructuració i execució de l’anàlisi posterior, per tant, cal 

deixar constància dels passos seguits i de la justificació dels mateixos. 

D’una banda, el corpus d’estudi es composa d’un recull de fotografies representatives que 

il·lustren el paisatge lingüístic de la manifestació del 18 de febrer de 2017, a Barcelona, per 

demanar a les autoritats l’acollida de refugiats. Per tant, es parteix d’un enfoc etnogràfic, ja 

que la pròpia autora va participar en el moviment com una manifestant més i es van 

prendre les fotografies utilitzades per a l’anàlisi in situ amb l’ajuda d’un seguit d’amigues i 

companyes que també van col·laborar —amb les seves càmeres i telèfons mòbils—.. 

D’aquesta manera es va poder obtenir una panoràmica visual de tot el moviment, dels 

                                                           
8 Veure el videoclip sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=HMM0PCYWobw  
9 CCMA. Milers de persones surten al carrer en la marxa “Volem acollir” a favor dels refugiats. 
Consultable a: http://www.ccma.cat/324/milers-de-persones-surten-al-carrer-en-la-marxa-volem-
acollir-a-favor-dels-refugiats/noticia/2773815/  



diferents blocs i diferents trams de recorregut. A més, mitjançant la recollida col·laborativa 

d’imatges es va garantir que intervinguessin diversos criteris a l’hora de decidir què era 

representatiu del moviment i, per tant, mereixia ser retratat. Així doncs, tot i que es parteix 

de la subjectivitat manifesta del criteri propi, com que es tracta d’una recopilació col·lectiva 

es redueix la visió esbiaixada de la manifestació que es podria obtenir a partir d’un únic 

filtre. Altrament, per tal de completar i contextualitzar la panoràmica del moviment en 

qüestió, també s’ha tingut en compte informació extreta del concert benèfic que va oferir el 

moviment una setmana abans de la manifestació, però no s’ha considerat corpus d’estudi 

en si mateix, sinó una eina complementària per poder analitzar adequadament les imatges 

realitzades durant la mobilització i la seva significació per al moviment.  

De l’altra banda, i tal com ja va constatar Martín Rojo a la introducció del seu recull 

d’anàlisis sobre els moviments occupy, “els espais de comunicació són llocs complexos, rics, 

però també efímers”, de manera que també s’ha accedit a algunes imatges extretes 

d’internet —especialment de la pàgina web del moviment— per tal d’evidenciar algunes de 

les conclusions a què s’ha arribat, però que no es van poder fotografiar en el moment. En 

aquest sentit, les xarxes socials tornen a demostrar que són un punt clau en la conservació 

perllongada dels paisatges lingüístics i de les seves pràctiques efímeres i que, per tant, han 

de ser un punt important a tenir en compte.  

La metodologia emprada per analitzar aquest corpus, doncs, és de tipus qualitativa, ja que 

es pretén analitzar el paisatge lingüístic que va néixer com a resultat d’un moviment social i 

que va culminar en una manifestació al centre de la ciutat com un “tot”. Quant a les 

fotografies de la manifestació, s’analitzaran sobre la base de la classificació proposada per 

Martín Rojo (2012, 2013) amb la intenció d’elaborar una anàlisi detallada i organitzada que 

permeti extreure conclusions precises i rellevants i, a més, construïda sobre la base teòrica 

dels Paisatges Lingüístics. Així, Martín Rojo (2012, 2013) s’enfoca en l’anàlisi de paisatges 

lingüístics i exposa un llistat dels “processos semiòtics més característics” (2012, p. 280) 

dels discursos de moviments socials que seran també la base d’aquesta anàlisi. Així doncs, i 

com al mateixa Martín Rojo (2016: 630) especifica, tant l’ACD, com la sociolingüística 

interaccional i crítica, com els paisatges lingüístics “contribueixen a plasmar la interrelació 

entre pràctiques socials, espacials i comunicatives”; així doncs, aquesta anàlisi, enfocada en 

els paisatges lingüístics, es beneficia de la multidisciplinarietat de l’àmbit d’estudi en el qual 

s’emmarca —l’Anàlisi del Discurs— per tal d’adquirir les eines i conceptes necessàries per 

dur a terme una anàlisi d’aquestes característiques. 



 

4. ANÀLISI DE LES DADES 
 

Com s’ha explicat anteriorment, amb aquesta anàlisi es pretén explorar el moviment 

#VolemAcollir a partir de l’anàlisi del seu Paisatge Lingüístic. Així doncs, és indispensable 

fer una primera aproximació a l’espai ocupat pel moviment, així com a les conseqüències 

comunicatives i de significat de l’elecció de l’espai en qüestió. Seguidament, es farà una 

revisió de les pràctiques comunicatives detectades per Martín Rojo (2012; 2014) aplicades al 

moviment objecte d’estudi, per tal d’estructurar l’anàlisi i donar resposta a totes les 

preguntes de recerca proposades a la introducció. 

4.1. Anàlisi de l’espai: El recorregut de la manifestació 

Com deia Martín Rojo (2014: 626) l’espai escollit en una protesta contribueix al significat 

dels seus missatges i, per tant, constitueix un element més a tenir en compte a l’hora 

d’analitzar les significacions i característiques de la mobilització.  

 
Figura 2: Recorregut de la manifestació 10 

Així doncs, la convocatòria de la manifestació del moviment #VolemAcollir es va fer pel 

dissabte 18 de febrer (de 2017), a les 16 hores, a la Plaça Urquinaona de Barcelona. El punt 

d’inici de la manifestació, la Plaça Urquinaona, és un lloc cèntric de la ciutat de Barcelona, 

al costat de la Plaça Catalunya, i és un punt recurrent de trobada a les manifestacions degut 

                                                           
10 Imatge extreta de la pàgina web de la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra. Consultable a: 
https://www.casanostracasavostra.cat/la-campanya/noticies/18-f-fem-la-manifestacio-mes-gran-
deuropa-exigir-acollida-i-refugi  



a la seva situació i a la facilitat d’agafar Via Laietana, una avinguda molt ampla, amb 

capacitat per a moltes persones i que porta a llocs estratègics de protesta política com és la 

Plaça Sant Jaume (on es troba l’edifici de l’ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de 

Catalunya). Tanmateix, en aquesta ocasió la manifestació no va acabar a la Plaça Sant 

Jaume, sinó que es va decidir que el recorregut acabés al Passeig Marítim, davant del mar. 

Si es tenen en compte les aproximacions de Martín Rojo (2012; 2014) sobre el significat 

dels espais ocupats al 15M i similars, es pot observar una coherència entre els objectius dels 

moviments occupy (rebel·lar-se contra la classe política i el sistema democràtic vigent), l’espai 

escollit (places i mercats, centres neuràlgics del poder polític, econòmic i comercial de les 

ciutats) i la (re)significació que se’n donava (les places “prefiguraven” el nou model de 

societat que es volia aconseguir —vegeu Figura 1: Sol-utopia—). En el cas del moviment 

d’acollida, doncs, l’espai escollit també contribueix al missatge del moviment i adquireix 

una significació concreta, ja que, segons la pròpia pàgina web del moviment, “El recorregut 

vol simbolitzar que la ciutadania surt del centre de la ciutat i acaba portant el clam fins a la 

riba del Mediterrani, el mar on l’any passat van morir 5.000 persones”. Així doncs, l’espai 

on es produeix la mobilització deixa de ser context i es constitueix com a pràctica 

comunicativa, només pel fet de ser ocupat —tot i que d’una manera molt més efímera— es 

converteix en un símbol de la protesta. A més a més, per reiterar encara més el nou 

significat de l’espai atorgat per la mobilització, els mateixos manifestants sumen un altre 

element semiòtic que contribueix a la conceptualització de l’espai dintre del camp semàntic 

marítim. Així, trobem que al mateix web també s’avisa que “es poden obtenir les 

banderoles que serviran per formar una gran onada blava des de la plaça Urquinaona fins al 

mar”. 



 
Imatge 1: Gran onada blava11 

A partir de la Imatge 1, es pot veure com la Via Laietana, deixa de ser un carrer comercial, 

amb una forta presència del turisme, per convertir-se en aigua, en onada i adquirir una 

funció simbòlica molt forta per a la protesta, que, a més, desemboca al mar. Aquesta metàfora 

visual de l’onada també es pot relacionar amb un conjunt d’onades conceptuals molt 

lligades a les persones migrants —les grans onades migratòries—. D’aquesta manera, 

s’estableix un paral·lelisme entre les persones manifestants, que es despersonalitzen i 

passen a formar part d’un tot, d’un conjunt que és aquesta onada blava, i les persones 

migrades o refugiades, que molt sovint es conceptualitzen de la mateixa manera, de manera 

despersonalitzada, englobades en una caracterització general i a més, amb un fort 

component invasiu (com és el de la onada). Tanmateix, l’ús de la metàfora de l’aigua no és 

un fet aïllat d’aquesta manifestació, sinó que com constata Martín Rojo (2012: 282-283) “la 

metàfora de l’aigua contribueix a entendre les mobilitzacions com a corrents de lluita que 

discorren pels carrers de la ciutat fins a inundar els seus punts neuràlgics” i ho relaciona 

també amb fenòmens com la immigració i similars, que impliquen un gran nombre de 

persones. Per tant, s’utilitza aquesta metàfora conceptual molt lligada a les mobilitzacions i 

es converteix en una imatge visual real, passant de l’esfera cognitiva a la física. 

A més a més de convertir-se en una imatge visual, el moviment també es constitueix, 

doncs, com un espai urbà, físic —localitzat en un recorregut entre el centre de Barcelona i 

el passeig marítim de la mateixa ciutat— identificable també a partir de l’esfera virtual: 

                                                           
11 Font: Ara.cat. A l’enllaç: http://www.ara.cat/vistaltwitter/manifestacio-acollir-
refugiats_0_1744625757.html  



 
Figura 3: Google Maps #VolemAcollir 

És interessant observar com si es busca Volem Acollir a Google, el cercador directament 

presenta en el format de Google Maps el punt de trobada de la manifestació, però es 

presenta com si Volem Acollir fos un espai, no un moviment. Pot semblar un fet anecdòtic, 

però constitueix també una significació en la concepció de l’espai com a pràctica 

comunicativa en si mateix.  

4.2. Pràctiques lingüístiques de transformació de l’espai 

A la nova significació de l’espai en si mateix, cal afegir tot un seguit de pràctiques 

lingüístiques i comunicatives que, durant la manifestació, van contribuir a conformar un 

nou i efímer paisatge lingüístic del centre de la ciutat de Barcelona amb un tema genèric 

conjunt: l’acollida de refugiats. En aquest apartat, doncs, i seguint la classificació de 

processos semiòtics dels moviments de protesta que va proposar Martín Rojo (2012; 2014), 

es descriuran aquestes pràctiques lingüístiques i comunicatives en contrast amb les del 

moviment del 15-M, per tal d’establir similituds i diferències entre tots dos moviments. 

D’aquesta manera, també es podrà establir una panoràmica pròpia del moviment 

#VolemAcollir i definir la seva pròpia naturalesa.  

Cartells individualitzats i grans pancartes 
 

Martín Rojo (2012; 2014) va notar que en les ocupacions del 15-M i, en general, del conjunt 

de moviments occupy, “els cartells individualitzats van substituir les grans pancartes 

tradicionals dels partits polítics” (Martín Rojo, 2014: 11). Així doncs, tot i que alguns 

d’aquests cartells eren fabricats en sèrie, també n’hi havia molts de personalitzats que 

augmentaven la diversitat del moviment, així com atorgaven més espai a la creativitat. 



En la manifestació del moviment #VolemAcollir, també es podia observar aquesta 

tendència, cada cop més aclaparadora, de substituir les grans pancartes per cartells 

individualitzats. Tanmateix, la dinàmica dels missatges era molt més homogènia que en el 

cas analitzat per Martín Rojo, ja que la temàtica, amb un rang de variació més o menys 

notable, es movia entre els eslògans escollits per les tres pancartes de la manifestació: la 

primera, que obria la mobilització, amb el lema principal “Prou excuses! Acollim ara”; la 

segona, que obria un bloc d’organitzacions socials que treballen migració i refugi, amb el 

lema “No més morts. Obrim fronteres!”, i la tercera, seguida per un bloc format per 

entitats de la societat civil, amb el lema “Catalunya, terra d’acollida”.  

 
Imatge 2: Prou excuses! Acollim ara 

Així doncs, al primer bloc és on s’hi podien veure més cartells individualitzats amb el lema 

“Prou excuses! Acollim ara”, ja fos en el format blau oficial de la campanya o fets manualment 

pels assistents, i d’altres de similars com “Volem acollir (ara)” o “Polítics catalans, prou excuses!” 

—per veure’n exemples vegeu annex 1.1—. D’aquests lemes és interessant observar com es 

construeix l’endogrup i l’exogrup del moviment. La pancarta principal està construïda en 

primera persona del plural (assumint així que parla la veu del moviment, extrapolable a la 

veu de la ciutadania catalana) i es dirigeix a un altre subjecte no explícit i que és antagònic a 

la voluntat del moviment —introduint així un element de polifonia, que es comentarà més 

endavant—. El subjecte a qui es dirigeix la demanda és la classe política i, en concret, les 

institucions catalanes, fet que queda palès amb les rèpliques de la pancarta principal que 

expliciten el vocatiu “Polítics catalans, prou excuses!”. Aquest rebuig dels polítics catalans en el 

moviment és una prova de la negativa de la ciutadania davant l’intent d’apropiació del 

moviment per part d’alguns polítics —que van assistir al concert benèfic per la causa, en 

una llotja del Palau Sant Jordi—. 



 
Imatge 3: No més morts, obrim fronteres! 

La segona gran pancarta de la plataforma obria el segon àmbit temàtic de les pancartes 

individualitzades que la seguien. Així doncs, es podien observar tot un seguit de cartells 

amb lemes com “Obriu les fronteres!” i la seva versió en anglès “Open the fucking borders!”, així 

com variants amb la mateixa temàtica, com ara “Trenquem fronteres. Desobeïm!” o “No volem 

murs, volem ponts” i, novament, la seva versió anglesa “Bridges, not walls”. Dintre d’aquesta 

temàtica amplia, també es poden englobar d’altres missatges que fan referència a la 

il·legalitat de les persones, ja que, tot i que no al·ludeixen directament a les fronteres, es 

reclama que una persona no pot ser il·legal enlloc i que, per tant, no se li pot denegar 

l’entrada. En aquesta línia es troben missatges com “nadie es ilegal”, “migrar no és delicte, és un 

dret” i variants similars —per veure els exemples comentats, vegeu annex 1.2.—.  

 

Imatge 4: Catalunya, terra d’acollida! 

I, finalment, amb el tercer bloc Catalunya, terra d’acollida es podien trobar tot un seguit de 

missatges d’acollida que alhora es relacionaven amb qüestions del procés sobiranista català 

o, si més no, amb el sentiment nacionalista català. Així, molts d’aquest cartells feien 



referència a la república catalana amb lemes com “La república plural i inclusiva” o “Sóc llatino 

americà, sóc català”, que formaven part de tot un seguit de cartells fabricats en sèrie de 

l’entitat Immigració per la independència, de l’ANC (Assemblea Nacional Catalana) —vegeu 

Imatge 5—. També es podia observar tot un altre conjunt de pancartes individualitzades 

amb un fons groc, amb el mateix estil, que expressaven, a més de la voluntat i la demanda 

d’acollir refugiats, les aspiracions nacionals catalanes amb missatges com “Acollim la 

llibertat”¸ ”Volem la República Catalana per poder acollir” o “La República pel dret d’asil”, entre 

d’altres —vegeu Imatge 6—. 

 
    Imatge 5: Immigració per la independència                                           Imatge 6: Acollim la llibertat 

En definitiva, es pot observar com depenent de les organitzacions o entitats que 

encapçalaven cada gran bloc, els lemes i consignes dels cartells individualitzats eren bastant 

homogenis, seguint el patró de la capçalera. Aquesta conformació de diferents sectors 

també es va donar al moviment del 15-M, de fet, Martín Rojo (2016: 620) observava 

“l’existència de diferències correlatives socials i culturals” en l’organització de l’espai i 

afirmava que “a totes les places es van conformar sectors en funció de les classes socials, 

grups ètnics o generacionals”. En aquest cas, doncs, els sectors corresponien, sobretot, a les 

diferències ideològiques o d’objectius socials de cada organització o entitat que va participar 

en la manifestació i que va posar de manifest també la seva lluita pròpia sumada a la causa 

conjunta. Tot i això, no es pot afirmar que els blocs fossin totalment hermètics, ja que els 

tres grans temes de la manifestació —l’acollida immediata (sense excuses), l’obertura de 

fronteres i la voluntat d’acollida del poble català— s’anaven repetint al llarg de tota la 



manifestació, però sí amb una concentració temàtica més gran de pancartes similars darrere 

de cada gran pancarta.  

Tanmateix, també es podien veure algunes veus que s’allunyaven de l’homogeneïtat i 

matisaven la protesta, matisaven els culpables i matisaven el tipus d’acollida que 

demandaven. A tall d’exemple, es trobaven cartells amb lemes creatius com “El enemigo lleva 

corbata y no hiyab” o “El enemigo viene en yate, no en patera”, d’altres amb un contingut de 

denuncia social cap a les autoritats i empreses frontereres —vegeu Imatge 7— o especificant 

que no només es clama per acollir, sinó també per una acollida justa, amb drets —vegeu 

Imatge 8—. 

 
         Imatge 7: UE Assasina                                              Imatge 8: Acollida no és treball esclau 

Finalment, també caldria comentar la importància de les cançons emblemàtiques del 

moviment durant la manifestació, que van ser presents tant de manera visual —mitjançant 

els cartells que reproduïen algunes de les seves lletres o s’hi referien de manera indirecta—, 

com de manera acústica, ja que aquestes cançons es van anar reproduint durant la 

manifestació gràcies a alguns aparells de so que van dur alguns manifestants. Així doncs, es 

pot parlar d’una apropiació clara i d’una resignificació de dues cançons en especial: 

Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat i Qualsevol nit pot sortir el sol¸ de Jaume Sisa. La primera 

cançó va esdevenir el símbol principal del moviment degut a la versió que se’n va fer 

especialment per la causa i lligant l’experiència que com a poble català es tenia del Mar 

Mediterrani i la que en tenen totes les persones migrants que s’hi juguen la vida cada dia 



intentant creuar fronteres. Aquest lligam tràgic que passa per considerar Mediterráneo una 

cançó de culte al mar, a considerar-la un rèquiem, es fa evident en cartells com el de la 

Imatge X on es posa de manifest el contrast entre vida i mort, entre “néixer al mediterrani” 

(Joan Manuel Serrat) i “morir al mediterrani” (al voltant de 4.000 persones només l’any 

2016). A més a més, el cartell de la imatge, com es pot observar, anava acompanyat per un 

altaveu que reproduïa cançons com les dues esmentades i d’altres cançons reivindicatives 

de temàtica relacionada amb les persones migrants com, per exemple, Papeles mojados de 

Chambao12. Aquesta importància de la cançó especialment en aquest moviment connecta 

amb la figura del cantautor i pot tenir els seus antecedents en la tradició de Cançó Protesta, 

molt popular en Catalunya durant els últims anys de repressió franquista, amb cantautors 

com Lluis Llach o Raimón, que també van participar en el concert de #VolemAcollir.  

  
Imatge 9: Nací/Morí en el Mediterráneo                             Imatge 10: Qualsevol nit pot sortir el sol 

 

 

 

                                                           
12 Videoclip de Chambao, Papeles mojados: https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTHW4  



Corporalització 
 

A partir de la individualització dels missatges, Martín Rojo (2012; 2014) identifica una altra 

categoria: la corporalització dels missatges. Així doncs, “el cos es configura com a espai de 

representació que porta amb si mateix la reivindicació o la crítica en el seu desplaçament 

per la ciutat” (Martín Rojo, 2012: 282). Cal dir, però, que en la manifestació del moviment 

#VolemAcollir, la proliferació de samarretes amb missatge no va tenir una magnitud tan 

destacable com en els moviments del 15-M. Els cartells individualitzats van ser molt més 

utilitzats que no pas la corporalització dels missatges, tot i que es podien observar 

samarretes de la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra que es venien a l’inici del recorregut i 

els dies anteriors a través de la pàgina web com a part del marxandatge del moviment i de la 

recaptació per finançar-lo. Altrament, sí que va ser una pràctica comuna dur les banderes 

blaves oficials del moviment (amb el nom de la plataforma i el lema Volem Acollir) com si 

fossin capes, fet que també es pot considerar corporalització del missatge i que va 

contribuir a conformar visualment aquesta marea blava que es volia escenificar durant el 

recorregut fins el mar. Tanmateix, això va contribuir a la homogeneïtzació del moviment, 

els manifestants del qual, majoritàriament, es movien sota les consignes de la plataforma 

organitzadora o de les organitzacions/entitats adscrites al moviment.  

 
Imatge 11: Corporalització dels missatges 

Polifonia 
 

La polifonia dels missatges és un dels elements més importants en el procés de 

transformació del paisatge lingüístic d’una ciutat, ja que, com que suposa la inclusió de 



múltiples veus en un únic missatge, posa de manifest el caràcter dialògic —i fins i tot 

multilògic— dels PL i constitueix una forma discursiva cabdal per detectar la/les identitat/s 

col·lectiva/ves del moviment, així com les subjectivitats que la/les conformen i els 

col·lectius als quals es contraposen o confronten. Si tenim en compte les aproximacions de 

Donaire (2015: 68) sobre la relació entre subjectivitat i polifonia, obtenim que la polifonia 

en el llenguatge, en el discurs, constitueix una forma de “subjectivitat plural” i permet 

construir representacions subjectives a partir del “jo” del locutor  —que, en aquest cas, pot 

estar inclòs en un nosaltres, com a membre d’una comunitat— fins a personatges que debaten 

amb el locutor “oposant punts de vista, confirmant-los o reforçant-los fins a conformar així 

el teixit de l’enunciació”. També Benveniste (1978) parla sobre el caràcter dialògic 

constitutiu de la persona quan afirma que “la consciència d’un mateix no és possible si no 

s’experimenta per contrast”. Així doncs, el concepte ampli de polifonia aplicat als paisatges 

lingüístics i, més concretament, amb els missatges de la mobilització, lliga amb la idea de 

Ben-Rafael quan parla del principi d’identitat col·lectiva (“collective identity” principle) i 

constata que els ítems del PL designen les identitats particulars dels agents socials (qui són, 

a quin col·lectiu pertanyen, i, per consegüent, a quins no pertanyen o quins subjectes no 

pertanyen al seu col·lectiu).  

Així doncs, si analitzem el lema principal del moviment, escollit per encapçalar la 

manifestació amb la primera gran pancarta, “Prou excuses! Acollim ara!” trobem dues veus 

confrontades. La primera, representada per la paraula excuses, fa referència a la classe 

política catalana, a les institucions que no posen les eines necessàries i els instruments per a 

l’acollida de més persones refugiades. La segona, és la veu del moviment que es construeix 

en rebuig de la primera, que posa excuses i no acull. De fet, “la polifonia implica sempre un 

diàleg; es reprodueix la veu d’aquell amb qui s’està d’acord o d’aquell a qui es contradiu” 

(Martín Rojo, 2012: 284). Aquesta dualitat es fa evident si es té en compte, a més a més, un 

dels discursos que van tenir més ressò al concert de la setmana anterior, on Jordi Évole —

periodista amb molta reputació nacional pels seus documentals de crítica i denúncia social 

al programa Salvados— es dirigia a la llotja del Palau Sant Jordi (on seien els representants 

de la Generalitat i d’altres polítics) i els recriminava la seva falta d’actuació i les seves excuses:  

“Penseu, autoritats, que el que esteu aplaudint des de la llotja també neix de la vostra 

incapacitat política per resoldre aquest problema. I sabem que alguns de vosaltres lluiteu per 

aconseguir que això no sigui així. Però altres us refugieu i dieu que és un problema de 

competències. Jo crec que aquest no és només un problema de competències, és un 

problema d'incompetències.” (Jordi Évole, concert pels refugiats) 



Per tant, així com amb els moviments occupy, es va trobar que la polifonia servia per evocar 

els altres moviments i establir-hi un vincle, en aquest cas es pot advertir que s’evoca el 

discurs de Jordi Évole i, a través d’aquest, els discursos de les autoritats catalanes que 

s’excusaven dient que l’acollida de refugiats era un tema d’àmbit estatal, competència del 

govern de l’Estat espanyol i no pas de la Generalitat i que, per tant, les institucions 

catalanes no podien gestionar l’acollida de més persones. 

Així doncs, a partir de la polifonia i de l’evocació del discurs de Jordi Èvole, els integrants 

del moviment desvinculen les autoritats catalanes —que eren simpatitzants del moviment i 

que van acudir al concert benèfic per donar-hi suport— del seu propi col·lectiu i, en 

conseqüència, es constitueixen com un moviment del poble, de la ciutadania (l’endogrup) 

en contraposició amb les autoritats catalanes, espanyoles i europees (l’exogrup).  

4.3. La multimodalitat dels missatges: Rèplica, (re)semiotització i pràctiques 
transmediàtiques 

Així com és evident que, a partir de la proliferació dels smartphones, l’espai virtual i l’espai 

físic comparteixen escena a l’hora de configurar els nous paisatges lingüístics dels 

moviments socials, la circulació, distribució i la posterior perpetuació dels missatges també 

passa per assumir la gran influència dels nous canals de comunicació alternatius 

(especialment les xarxes socials) davant dels tradicionals mitjans de comunicació massius. 

Així doncs, a l’hora d’analitzar el paisatge lingüístic d’una mobilització massiva com va ser 

la del moviment #VolemAcollir, s’han de tenir en compte tres processos introduïts per 

Martín Rojo (2012) que fan de l’esfera virtual un dels aliats amb més potencial dels nous 

moviments socials: la rèplica, la (re)semiotització i les pràctiques transmediàtiques. 

La rèplica viral dels missatges “incrementa el seu poder transformador de l’espai i el fa 

multimodal” (Martín Rojo, 2012: 285); d’aquesta manera, es pot observar com l’etiqueta de 

Twitter #VolemAcollir, que es va acabar adoptant com el nom del moviment ciutadà, es va 

veure replicat en consignes cridades pels carrers, pancartes o cartells individuals, ja sigui 

amb la forma virtual que incorpora el coixinet ‘#’ i per tant canviant el suport però no el 

format o adaptant tant el format al nou suport i escrivint Volem Acollir. Aquesta traducció o 

transposició dels missatges és el que Martín Rojo (2012; 2014) va denominar 

(re)semiotització i implica la multimodalitat dels nous missatges de protesta. Finalment, les 

pràctiques transmediàtiques constitueixen la xarxa comunicativa que contribueix a aquesta 

(re)semiotització i a la rèplica viral dels missatges, així com a la seva posterior perpetuació.  



En aquesta línia, i com s’acaba de fer notar, la importància de les pràctiques 

transmediàtiques dintre d’aquest moviment es fa evident a partir del seu lema 

#VolemAcollir amb el format d’etiquetes de Twitter, que després es va adoptar en altres 

xarxes socials com Facebook o Instagram. De fet, es poden diferenciar tres etapes i 

funcions característiques i determinants d’aquestes pràctiques en el conjunt de la circulació i 

perpetuació dels missatges que conformen els paisatges lingüístics d’aquesta protesta en 

concret —una primera etapa pre-mobilització, una segona etapa durant la manifestació i, 

tercera, el període de perpetuació dels missatges un cop dissolta la mobilització—. 

Primerament, les pràctiques traqnsmediàtiques van tenir un paper molt important a l’hora 

de convocar la ciutadania a assistir a la manifestació i també a la rèplica dels missatges, que 

van néixer en les xarxes socials i després es van copiar en cartells o es van cridar pels 

carrers. Cal dir, no obstant això, que el moviment #VolemAcollir va gaudir d’una 

propaganda ens els mitjans de comunicació tradicionals bastant notable, especialment a 

TV3 —el canal de televisió públic de Catalunya— que va retransmetre el concert de la 

setmana anterior en directe per televisió i després el va penjar sencer al seu portal web. Així 

doncs, els discursos, cançons i crides emblemàtiques del concert, es van reproduir amb 

assiduïtat gràcies al fort impacte que van tenir. Tanmateix, l’impacte dels mitjans de 

comunicació tradicionals va baixar exponencialment després del concert i va desaparèixer 

gairebé per complet després de la manifestació.  

Així, durant la manifestació, les xarxes socials es van constituir com la font d’informació 

principal de les i els assistents —i fins i tot d’aquells qui no hi eren, però que es van 

convertir en assistents en línia de la manifestació—. És a dir, a través de l’etiqueta 

#VolemAcollir, es va permetre que s’anés informant dels punts col·lapsats, de quan 

començaria el recorregut i, a més a més, es va ampliar l’impacte de la mobilització més enllà 

de la ciutadania assistent a l’espai físic, ja que les fotografies de pancartes, els vídeos de la 

manifestació i les gravacions es van estendre per la xarxa i compartien a temps real la 

transformació urbana del centre de Barcelona. Per tant, paral·lelament al desenvolupament 

i el transcurs de la manifestació, el paper de les pràctiques transmediàtiques va evolucionar 

de crida a ocupar l’espai públic i de rèplica de missatges elaborats amb anterioritat a mitjà 

d’informació intrínsec —per a aquells qui es trobaven a la manifestació— i extrínsec —per 

a aquells que seguien la manifestació des de fora—.  

Finalment, després de la manifestació, les pràctiques transmediàtiques van assumir el rol de 

perpetuació tant dels missatges i, en conseqüència, del moviment, com de la transformació 



efímera del paisatge. Així doncs, no es pot obviar el pes dels nous canals d’informació i 

comunicació representats per les xarxes socials i la normalització dels dispositius mòbils 

amb accés a aquestes xarxes de comunicació en tot el procés de gestació, transcurs i 

manteniment dels moviments socials i de les seves reivindicacions. La perpetuació del 

moviment després de la manifestació a partir de les pràctiques transmediàtiques és 

especialment rellevant si es té en compte que a la mateixa pàgina web de la plataforma Casa 

Nostra, Casa Vostra —organitzadora del moviment— incorpora una secció on es poden 

veure a temps reals els tuits que fan referència a l’etiqueta #VolemAcollir i on es van 

mostrant dia a dia les activitats regionals o petites mobilitzacions ciutadanes que encara 

s’organitzen per a l’acollida de refugiats.  

 
Imatge 12: Tuits #VolemAcollir 

Per tant, les pràctiques transmediàtiques, que ja van ser un element clau en la organització i 

proliferació dels moviments coneguts com a occupy, esdevenen també una peça clau d’aquest 

moviment en les seves tres etapes —gestació, transcurs i manteniment o perpetuació— tot 

adoptant funcions diferents. 

5. DISCUSSIÓ DE LES DADES 

Finalment, i després d’analitzar el corpus d’estudi detalladament tot seguint les pautes de la 

categorització de Martín Rojo (2012; 2014), és convenient fer una recapitulació i discussió 

de les dades obtingudes.  

A partir de l’anàlisi de l’espai on es va dur a terme la manifestació del moviment 

#VolemAcollir, es pot constatar que, un cop més, l’elecció del lloc a ocupar per 



materialitzar la protesta no és arbitrària. Al contrari, l’espai urbà es converteix en un 

element semiòtic de la reivindicació i es resignifica a partir dels objectius i demandes de la 

mobilització. Com s’ha pogut observar, en aquest cas es decideix convocar a la ciutadania 

en un punt estratègic de la ciutat: la Plaça Urquinaona. La plaça, situada al centre de 

Barcelona i, per tant, amb una gran concurrència de vianants que són alhora partícips i 

receptors dels missatges que omplen els carrers, permet que la conformació d’un nou 

paisatge lingüístic efímer i concret, amb una temàtica ben definida que s’adapta als objectius 

del moviment lluiti per interpel·lar no només a les veïnes i veïns de la ciutat, sinó que, 

aprofitant les característiques turístiques i comercials d’un espai com és el centre d’una 

ciutat globalitzada com Barcelona, amplia el seu espectre d’impacte a una audiència molt 

més global. A més d’això, les i els ocupants fan que l’espai—tot el recorregut des del centre 

fins al mar— es converteixi en un element semiòtic molt interessant a tenir en compte, ja 

que la pròpia ciutadania que ocupa els carrers deixa per uns moments de ser una suma 

d’individus per a constituir una gran onada blava, que desemboca al mar, i que constitueix una 

metàfora visual que és interpretada com un missatge de solidarització amb el col·lectiu de 

persones refugiades. És interessant observar que, tot i que l’ús de la metàfora de l’aigua per 

parlar de grans multituds de persones és considerablement recurrent, en aquest cas es fa de 

manera premeditada, posant de manifest la intencionalitat, d’una banda, de convertir l’espai 

en un missatge més enllà de les pancartes i lemes i, de l’altra, la conscienciació de la 

ciutadania del poder semiòtic i de la significació que se’n pot fer de l’espai urbà. Així doncs, 

l’espai públic es converteix en un instrument alternatiu contra les institucions 

hegemòniques de poder —que controlen la majoria dels instruments que donen accés a 

l’organització de la vida pública— i s’utilitza deliberadament amb aquests fins.  

Quant a les pràctiques lingüístiques de transformació de l’espai, és important comentar que, 

tot i que es pot observar una tendència cada cop més estesa de la individualització de 

cartells que acaben guanyant terreny a les grans pancartes que en la majoria de les 

manifestacions precedents als moviments occupy encapçalaven els diferents partits polítics, la 

temàtica dels missatges que es podien trobar era bastant homogènia i uniforme, encara que 

amb excepcions notables pel que fa a creativitat. La personalització dels cartells, doncs, 

passa a un segon pla i la concentració es configura sota els mateixos paràmetres establerts 

per les grans pancartes oficials de la plataforma organitzadora del moviment (Casa Nostra, 

Casa Vostra). Això, i considerant l’aproximació des d’una vessant més sociopolítica als 

paisatges lingüístics com la de Ben-Rafael (2009), es pot interpretar com la voluntat de les i 

els assistents d’identificar-se com a membres del mateix col·lectiu —el del poble que vol 



acollir i que es rebel·la contra les autoritats que no ho fan possible— i no per la voluntat 

d’expressar les seves pròpies inquietuds individuals, com podria ser el cas d’algunes 

expressions més esporàdiques a l’espai públic, com ara els graffitis o pintades, i que es 

podrien relacionar amb el principi goffmanià, més individualista, de la “presentació d’un 

mateix”. Per tant, el motor del moviment es relaciona amb sentiment de pertinença a un 

mateix col·lectiu i els ítems del PL es complementen els uns als altres i el paisatge lingüístic 

d’acollida es forma a partir d’una sola veu, el poble, que contesta al poder hegemònic, les 

institucions nacionals i internacionals, i el rebutja del seu col·lectiu.  

Tanmateix, també es podien observar petits col·lectius que es diferenciaven els uns dels 

altres dintre del mateix conjunt que seria ciutadania a favor de l’acollida. D’aquesta manera, les i 

els integrants de diferents organitzacions o entitats dintre del mateix moviment 

n’evidenciaven la seva pertinença mitjançant pancartes fabricades en sèrie del mateix estil, 

banderes de nacionalitats o ideologies concretes o d’altres símbols o elements semiòtics 

amb una forta càrrega significativa, com ara tot el sector per la independència que feia 

onejar estelades —les banderes independentistes de Catalunya—. A tall d’exemple es pot 

observar aquesta imatge que pertany a un col·lectiu encapçalat per un conjunt de noies 

joves, algunes d’elles amb hijab que ja correspon a un element semiòtic de pertinença a un 

col·lectiu concret, que exigien justícia a Síria i s’identificaven per tot un conjunt de 

banderes sirianes. 

 
Imatge 13: Exigim justícia a Síria! 

Per aquest mateix motiu, la corporalització dels missatges no es pot considerar un element 

destacable —si més no especialment característic— de la manifestació. Les samarretes o 



pintades al cos amb missatges diversos no van ser un recurs recurrent; tanmateix, sí que es 

notable que moltes de les persones assistents a la manifestació duguessin samarretes o 

banderes blaves (com si fossin capes), fet que contribuïa, d’una banda, a conformar la 

metàfora visual de l’aigua ja comentada i, de l’altra, a materialitzar aquest sentiment de 

col·lectivitat. D’aquesta manera, el cos es configura com un espai de representació que 

porta amb si mateix la crítica durant tot el transcurs de la manifestació i, en conseqüència, 

cada cos, cada individu, es converteix en part del missatge, en una partícula semiòtica i plena 

de significat del conjunt del discurs que seria la manifestació. 

No obstant això, i com ja s’ha comentat al marc teòric del treball, els paisatges lingüístics 

permeten incorporar en els seus ítems diferents veus; és a dir, es formen normalment de 

manera dialògica o multilògica. Així doncs, tot i la homogeneïtat manifesta dels missatges i 

la poca competitivitat entre les veus del mateix moviment, aquest dialogisme es recupera a 

partir de la polifonia dels missatges. La polifonia, en aquest cas, adquireix una importància 

cabdal a l’hora de recuperar els discursos als quals es confronten (els de les institucions) per 

rebatre’ls  o criticar-los —com ara la menció a les excuses—, evidenciant que el moviment i 

el seu corresponent PL sorgeix en contestació a uns factors polítics i socials.  

Finalment, pel que fa a la circulació, propagació i perpetuació dels discursos, cal comentar 

que les pràctiques transmediàtiques constitueixen un cop més un instrument cabdal i 

definitori dels nous moviments socials, posant així de manifest una nova tendència que 

s’equipara a la situació tecnològica i virtual actual i que sembla ser un recurs pràcticament 

indispensable. A més a més, el gran abast de les xarxes socials i la possibilitat que cada 

ciutadana o ciutadà disposi d’un telèfon que els pugui mantenir interconnectats dintre 

d’aquesta xarxa, permet que es puguin utilitzar amb diferents objectius i amb funcions 

diferents segons l’etapa del moviment i segons les necessitats que van sorgint a temps real.  

Altrament, la rèplica viral dels missatges, molt incrementada per l’ús d’aquestes pràctiques 

transmediàtiques, converteix l’espai públic en un espai multimodal a partir de la 

(re)semiotització d’aquests missatges. Quant a la (re)semiotització, és interessant observar 

com les cançons emblemàtiques de la protesta i del concert, es converteixen en lemes i en 

pancartes (Que casa meva és casa vostra/Casa nostra, casa vostra) i també sonen mitjançant 

aparells d’àudio portàtils. Tanmateix, el més rellevant d’aquests aspectes és que les pràctiques 

transmediàtiques adquireixen la funció dels mitjans de comunicació tradicionals, però es 

posen al servei de les i els manifestants. Així doncs, el moviment social fa ús d’instruments 



com l’espai públic (reapropiant-se) o les xarxes socials, que són alternatius en el sentit que 

no estan controlats pel poder hegemònic i el confronta.  

Per acabar, es vol comentar que, tot i que no s’ha analitzat de manera detallada i exhaustiva 

a l’apartat anterior els usos lingüístics de la manifestació, es va notar un poc ús del 

multilingüisme, que no representava la realitat de diversitat cultural. La majoria dels 

missatges estaven escrits en català i també hi havia una representació notable del castellà. 

Tanmateix, la presència de les llengües maternes dels col·lectius de les persones migrades o 

refugiades era gairebé inexistent. El bilingüisme del moviment era aclaparador i fins i tot les 

organitzacions o associacions formades per persones migrades o en defensa d’aquestes van 

optar per adoptar el català, normalment, o el castellà. 

6. CONCLUSIONS 

Un cop finalitzada l’anàlisi i la discussió de les dades, és pertinent recuperar les preguntes 

d’investigació per tal de respondre-les.  

L’objectiu principal d’aquest Treball Final de Màster era oferir una panoràmica del 

moviment #VolemAcollir a partir del seu paisatge lingüístic —i no explicar el paisatge 

lingüístic a partir del moviment—, per tant, es partia amb preguntes però sense hipòtesis. 

Així doncs, la panoràmica del moviment s’ha pogut obtenir a partir de la categorització de 

Martín Rojo (2012; 2014) que ha constituït un instrument especialment útil per tal 

d’abordar a una immensitat d’informació com és tot el conjunt del paisatge lingüístic 

d’acollida de Barcelona. Tanmateix, aquesta categorització que va servir per definir el 

moviment del 15M a Madrid (i similars) no és totalment aplicable al moviment social que 

ens ocupa. Aquesta conclusió no és una sorpresa, ja que el tipus de mobilitzacions que 

s’analitzen en un i altre treball difereixen molt quant a característiques intrínseques —el 

primer va ser una acampada a una plaça que es va allargar durant dies i que lluitava contra 

el sistema polític actual i posava de manifest la desconnexió entre el poble i les elits 

polítiques i econòmiques i el segon va tenir el seu punt àlgid en dos moments concrets, un 

concert benèfic i una manifestació—. D’aquesta manera, ni les condicions temporals ni els 

factors sociopolítics externs contribuïen a una mateix desenvolupament dels fets, però sí 

que es poden trobar patrons que es poden relacionar amb l’herència dels moviments occupy.  

En primer lloc, els dos moviments rebutgen la inclusió de la classe política dintre del 

col·lectiu en lluita, tot i que al moviment #VolemAcollir es fa una demanda a les 



institucions públiques i no s’intenta desmuntar el sistema polític establert, és cert que es pot 

percebre una empremta dels lemes No nos representan! en la desvinculació del moviment 

ciutadà amb les institucions: les actuacions polítiques no representen la voluntat del poble. En segon 

lloc, els individus cada cop adquireixen més protagonisme en les mobilitzacions i, en aquest 

cas, tot i que els cartells individualitzats no diferien gaire els uns dels altres i que es podia 

notar una presència important d’organitzacions o entitats que portaven la batuta dels lemes i 

consignes, els missatges individuals, la significació dels cossos com a missatge (com a part 

de la onada) desplacen a un segon pla a les grans pancartes de partits polítics que dividien 

les mobilitzacions per ideologies partidistes. En aquest cas, els col·lectius identificables eren 

molt més reduïts i pertanyien a entitats o associacions, fet que evidencia una major 

participació ciutadana en la vida pública, que vol robar protagonisme als únics representants 

d’abans, els polítics. I, finalment, l’ús de les pràctiques transmediàtiques i la multimodalitat 

en els missatges de l’espai públic és un dels elements més importants, que es va constituir 

com la base de la organització dels moviments occupy i que ha tornat a ser la força decisiva 

que ha acompanyat tot el procés del moviment social (fins a la posterior perpetuació, que 

és molt menys efímera gràcies a les xarxes socials, que traslladen els paisatges lingüístics de 

l’espai públic físic, a l’espai públic virtual).  

Altrament, a partir d’explorar com es va articular la manifestació i estudiar, un per un, i més 

endavant en conjunt, tots els elements lingüístics i semiòtics en els quals s’ha basat l’anàlisi, 

es pot establir que el moviment #VolemAcollir  es caracteritza per ser un moviment 

bastant homogeni, sobretot perquè es basa en la seva demanda principal (l’acollida de 

refugiats) sense gaires matisos. Així doncs, les bases del moviment passen per un fort 

sentiment de pertinença al conjunt de la ciutadania catalana (en contraposició a la classe 

política o institucions) amb el mateix objectiu, deixant de banda les diferències 

ideològiques. Tot i així, no es pot parlar d’un moviment totalment uniforme, ja que es 

poden identificar diversos col·lectius dintre del moviment que també volen expressar les 

seves inquietuds —com en el cas del nacionalisme català, que expressa una realitat social 

del moment que va més enllà del moviment social en qüestió—. Si parlem, doncs, de les 

identitats col·lectives que conformen (i son conformades per) el moviment, trobem que la 

voluntat d’acollida forma una identitat-endogrup que es podria traduir, a grans trets, com el 

poble (català) i una altra identitat-exogrup que equival a les institucions polítiques catalanes, 

espanyoles i internacionals. Es rebutja, doncs, l’intent de formar part de l’endogrup per part 

del conjunt polític català, apel·lant a les seves excuses o incompetències per acollir. 



I ja per acabar, l’autora voldria fer notar la pertinença d’haver adoptat aquesta aproximació 

de paisatges lingüístics (i semiòtics) per tal de definir un moviment, ja que es considera que 

s’ha pogut oferir una panoràmica bastant detallada de les característiques del moviment i, a 

més a més, s’han pogut observar tendències sociològiques externes al moviment (com ara 

l’aspiració de sobirania nacional catalana per part d’un grup rellevant de la població catalana 

o l’actitud de la ciutadania envers les institucions polítiques actuals). Tot i que no es 

pretenen fer generalitzacions, ni establir conclusions generals per a una teoria, ja que s’ha 

analitzat un únic cas, molt localitzat, també s’ha pogut observar una tendència en les 

pràctiques comunicatives dels moviments socials (com a part de les activitats que 

involucren la vida pública de la ciutadania) que engloba l’ús cada cop més indispensable de 

les pràctiques transmediàtiques. Les xarxes socials, en aquests casos, esdevenen un 

instrument d’empoderament contra els instruments tradicionals del poder hegemònic que 

hauria de ser analitzat amb més profunditat en futures investigacions, així com també la 

interrelació i la constant comunicació entre els espais físics i els espais virtuals de protesta 

(amb la conseqüent innovació de metodologies i bases de tractament de dades que 

permetin treballar amb dades d’aquestes magnituds i característiques).  

Durant molts anys havíem cregut que les parets tenien orelles, que escoltaven. I mentrestant ens estàvem 

perdent tot allò que ens deien.  
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ANNEXOS 
 

Annex 1: cartells individualitzats 

1.1 Bloc 1: Prou excuses! Acollim ara 

 

 

 

 

 



1.2. Bloc 2: No més morts, obrim fronteres! 

 

 

 



1.3. Bloc 3: Catalunya, terra d’acollida!  

 

 

 

 

 

 

 


