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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Hem establert les bases metodològiques i teòriques per investigar la pregunta “Tenen les nacions sense estat el dret de 
controlar el seu propi espai de comunicació?”.  
La investigació ajusta el concepte d’espai de comunicació a la teoria política, cercant els seus límits en els drets individuals 
i, des de la perspectiva del liberalisme 2, aportant la justificació del seu control en quant que plataforma que incideix en la 
conservació i supervivència d’una cultura nacional. 
El primer article i fase de la tesi és l’adaptació i definició del concepte espai de comunicació. Fins ara, la recerca ha 
proposat diferents models d’espai de comunicació entenent si es tracta d’una visió emfatitzant la distribució i la producció de 
material marcat amb els símbols de la identitat nacional de la societat emissora, o bé si emfatitza la idea d’un espai de 
circulació de fluxos comunicatiu ajustat a un territori tradicionalment vinculat a una identitat nacional o nació sense estat.  
Igualment, es distingeix la dimensió d’emissió –sortir del territori al món- i la de recepció –fluxos informatius rebuts des del 
món al territori, concretament, al ciutadà; el paper d’intervenció de les institucions democràtiques és diferent en una 
dimensió o una altra i, per tant, també són diferents els drets afectats i les teories o principis que neguen o justifiquen el 
control de l’espai de comunicació. 
També s’ha indagat en les teories sobre els efectes cognitius dels mitjans de comunicació per relacionar-los amb la 
construcció nacional com a cohesió simbòlica i cultural. Si bé els mitjans no poden fer canviar de pensament 
immediatament, sí que poden conformar a llarg termini una percepció nacional general. Una comunitat és imaginada, 
donada la distància física dels seus components, i la comunicació social és, juntament amb l’educació, el principal factor de 
construcció nacional, avui en dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
We set the theoretical and methodological basis to investigate the question "stateless nations have the right to control their 
own communication space?".  
The research fits the concept of communication space in political theory, searching for its limits on individual rights and, from 
the perspective of liberalism 2, providing the justification of its control in terms of a platform that focuses on conservation and 
survival of a national culture.  
The first phase and article of the thesis is the adaptation and definition of the concept of communication space. Until now, 
researchers have proposed different models of space communication understood if it is a vision emphasizing the production 
and distribution of material marked with the symbols of national identity of the issuing society, or whether emphasizing the 
idea of a  'space of traffic flow communication line to an area traditionally associated with national identity or nation without a 
state.  
Similarly, we distinguished two dimensions of the communication space. One is emission, from territory to the world, and the 
other is reception, which meas the information flows received from the world into territory, specifically, received by the 
citizens.  The role in intervention of democratic institutions is different in one dimension or another and therefore are also 
affected different rights and principles or theories that deny or justify the control of the communication space.  
We have also explored the theories of  media cognitive effects  to relate them to nation-building as a symbolic and cultural 
cohesion. While the media can not change your mind immediately, they may comprise a long-term overall national 
perception. A community is imagined, given the physical distance of its components, and social communication, along with 
education, is the main ingredient of nation building nowadays.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
El treball desenvolupat en aquests dos anys de beca (gener 2008- febrer 2010) s’ha centrat en els tres 

eixos bàsics en l’inici de la formació de qualsevol investigador: formació metodològica, elaboració 

d’un projecte de recerca i descripció i aproximació a les bases teòriques i als plantejaments de la 

investigació. 

 

Cal destacar que la beca va començar quan cursaven el Màster en Ciències Polítiques i Socials (UPF), 

va servir per seguir el seu programa acadèmic i va facilitar l’elaboració de la tesina de màster, la qual ja 

exposa les línies generals de la nostra recerca doctoral. Per tant, cal recordar que la beca FI tan sols ha 

fet incidència en el primer any de doctorat i que, per altra banda, aquest primer any s’ha dedicat 

íntegrament a l’elaboració del projecte de recerca, per mandat imperatiu de la política d’admissions del 

programa de doctorat al qual estem inscrits. Aquests fets ja han quedat plenament justificats i 

documentats en les memòries de renovació anuals, les quals l’Agaur i el Departament de Ciències 

Polítiques ha supervisat i aprovat en el seu moment. 

 

Així, el resultat més palpable de la nostra investigació és la materialització per escrit del nostre projecte 

de tesi – amb el títol, “Dret a un espai nacional de comunicació? Quan i com és legítim el control de la 

informació en el marc de les nacions sense estat” (veure annex)- el qual ha superat l’avaluació d’un 

tribunal reconegut i de prestigi (Vicenç Navarro, Francesc Pallarès i Jorge Rodríguez) i ha estat inscrit 

en el Departament de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra com a tesi de Teoria Política 

en desenvolupament. La renúncia a aquest ajut no implica, però, la finalització d’aquest projecte. 

 

 

Adjunto el projecte de tesi aprovat pel Departament com a millor indicador i compilador de la recerca 

realitzada fins al moment. 
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1. Tema 

La present investigació explora els arguments de la teoria política a favor i en contra de 

l’existència d’un dret de control en el context de les nacions sense estat sobre el seu propi espai 

de comunicació1. La tesi empra el concepte d’espai de comunicació proposat per Josep Gifreu 

com a element central de la investigació, alhora que l’actualitza i el discuteix en el marc de la 

teoria política. El debat de fons és la legitimació i viabilitat del control de les comunicacions per 

motius de construcció nacional (nation-building). El tema s’embranca en els àmbits de les 

teories sobre nacionalisme, les teories sobre drets col·lectius i les teories sobre democràcia i 

liberalisme en contextos plurinacionals. 

 

1.1. Pregunta de recerca 

En primer lloc, la investigació ha d’establir mitjançant les aportacions de la teoria política si els 

estats tenen el dret de controlar el seu espai de comunicació o no2. Una vegada s’hagi respost i 

argumentat aquesta qüestió general, entraríem a plantejar la pregunta de recerca específica del 

context que estudiem, el de les nacions sense estat. En aquest context més concret, la pregunta 

de recerca és:  

Tenen les nacions sense estat3 el dret de controlar el seu propi espai de comunicació? 

 

La pregunta de recerca també genera algunes preguntes secundàries, les quals les podem 

classificar segons el seu àmbit d’incidència:  

 

Àmbit normatiu: 

- Quins models teòrics d’espai de comunicació es poden formular? 

                                                 
1 Un espai de comunicació, tal i com el defineix Josep Gifreu, és el conjunt de mitjans i de sistemes 
comunicatius, juntament amb les accions que els regulen i fomenten, que operen en un territori nacional 
(Gifreu 1991: 28). 
2 La primera pregunta de recerca seria doncs si els estats tenen el dret de controlar el seu propi espai de 
comunicació. Aquesta, però, és una qüestió purament instrumental i contextual per presentar i tractar 
posteriorment el veritable tema de la tesi. 
3 Això no vol dir que entenguem les nacions o les nacions sense estat com a actors polítics. Entenem que 
el dret  de control o qualsevol altre el poden  reclamar i aplicar les institucions i/o col·lectius 
representatius de la nació. Aquest control es realitza, doncs, en el marc d’una nació sense estat. 
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- Quins models es poden establir respecte el control de l’espai de comunicació? 

- Quina forma de control és considera legítima en un context plurinacional democràtic i 

liberal? 

- Quins models podem establir en referència a la legitimació del dret de control sobre 

l’espai de comunicació? 

- Quins altres drets i llibertats es poden veure afectats per l’exercici d’aquest control 

sobre l’espai de comunicació? 

 

Àmbit empíric: 

- Quins tipus d’espais de comunicació existeixen actualment? 

- Coincideixen aquests tipus d’espai de comunicació existents amb els models formulats 

teòricament?  

- Quin control polític es pot exercir avui en dia sobre les comunicacions? 

- Quins són els arguments emprats per justificar o negar el control sobre l’espai de 

comunicació? 

- Coincideixen aquests arguments amb la teoria normativa sobre aquest dret de control de 

l’espai de comunicació? 

 

Totes aquestes preguntes rebran resposta o una aproximació teòrica amb l’elaboració d’aquesta 

tesi. Alguns interrogants tan sols podran ser emmarcats dins de vàries respostes o possibilitats, o 

en el sí d’un debat teòric, sense obtenir doncs una solució clara, única i indiscutible. 

 

1.2. Objectius de la tesi 

1. Traslladar el concepte d’espai de comunicació, de Josep Gifreu, a l’àmbit de la teoria política. 

L’espai de comunicació es pot entendre com el conjunt de mitjans, de sistemes 

comunicatius, així com el conjunt d’iniciatives polítiques de foment i regulació que 
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afecten un territori nacional (Gifreu 1991: 28). Essent aquest concepte central per a aquesta 

recerca, el treball el discuteix i el reformula.  

2. Comprovar la utilitat i idoneïtat del concepte d’espai de comunicació com a eina normativa 

per avaluar el control d’una nació sobre les seves comunicacions.  

3. Emmarcar el concepte d’espai de comunicació en la discussió sobre identitat nacional, 

construcció nacional i comunicacions sota la perspectiva dels drets col·lectius nacionals. En 

aquest sentit, el concepte d’espai de comunicació es contrasta amb les formulacions teòriques de 

Karl. W Deutsch i de Benedict Anderson4. 

4. Elaborar una taula comparativa amb les contribucions de la teoria política sobre la justificació 

a favor i en contra del dret de controlar l’espai de comunicació. La taula mostrarà les teories 

emprades (nacionalisme, liberalisme, comunitarisme, drets col·lectius), el tipus de control que 

les teories legitimen, les condicions proposades per a aquest control, els actors que el poden 

exercir i els drets i llibertats que es veuen afectades per l’exercici d’aquest dret de control sobre 

l’espai de comunicació. 

5. Formular uns models teòrics que agrupin i sintetitzin la legitimació del control sobre l’espai 

de comunicació, d’acord amb les teories que arropen aquest dret en cada model. Els models són 

teòrics perquè es basen en arguments normatius. 

6. Contrastar aquests models teòrics amb casos pràctics extrets dels estudis de cas sobre tres 

nacions sense estat (Catalunya, Escòcia i Flandes). Aquest contrast es centrarà en el debat a 

l’entorn de les televisions i mitjans audiovisuals propis de les nacions sense estat i explicitarà 

les limitacions reals del control sobre l’espai de comunicació segons les característiques de cada 

model teòric. Amb el contrast dels models teòrics amb l’estudi empíric s’observarà si 

coincideixen les argumentacions a favor o en contra del dret de control sobre l’espai de 

                                                 
4 Deutsch planteja una perspectiva sistèmica entre comunicació i construcció nacional, amb el control de 
les xarxes de comunicació com punt destacat; Anderson, per la seva banda, veu la llengua com a element 
catalitzador de la identitat d’una nació, atorgant un paper decisiu als mitjans de comunicació (l’autor parla 
de premsa i llibres, bàsicament). Per a Anderson, la llengua impresa comuna possibilita ‘imaginar’ la 
nació i crea també un horitzó nacional comú (vegeu el punt 3, Estat de la qüestió). 
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comunicació en ambdós àmbits. El contrast mostrarà els veritables límits5 (empírics)de 

l’aplicació d’aquest dret i quines discrepàncies existeixen amb el model normatiu del dret de 

control basat en un context plurinacional democràtico-liberal.  

7. Debatre quin tipus de control sobre les comunicacions és legítim avui en dia. Establir, 

d’acord amb els postulats de la teoria política normativa, quin tipus de control és legítim i 

acceptable, diferenciant els casos de nacions amb estat i de nacions sense estat. 

8. Proposar unes línies prescriptives dins l’àmbit normatiu on s’apunti la millor política de 

control per part d’una nació sense estat per tal que aquest control sobre l’espai de comunicació 

no perjudiqui o alteri, o ho faci tan poc com sigui possible, altres drets i llibertats individuals i 

col·lectius. La prescripció normativa es realitza en base a les experiències estudiades en els 

estudis de cas i segons la contrastació dels models teòrics amb aquests. 

 

2. Justificació i contribucions 

El tema és de màxima actualitat en un món cada dia més globalitzat amb les comunicacions 

com a bandera, com a motor econòmic i com a eina de transmissió de valors a nivell mundial. 

Els mitjans de comunicació social, juntament amb l’educació, són la base de la construcció 

nacional des de que les nacions modernes no poden reunir a tots els seus membres per a un 

debat públic cara a cara. Els mitjans de comunicació social en són llavors el filtre –la selecció 

dels missatges i valors- i el mecanisme transmissor de la consciència nacional. La comunicació i 

els mitjans –i, per tant, l’espai de comunicació- col·labora directament en la construcció 

nacional. 

Avui dia, malgrat que es parli d’una globalització de les comunicacions, els estats segueixen 

mantenint importants competències respecte els mitjans de cobertura estatal que poden rebre els 

ciutadans. A través de les regulacions i legislacions sobre els mitjans i les infraestructures que 

afecten les transmissions audiovisuals i la premsa escrita, l’estat encara manté una influència 

considerable sobre com i què percep el ciutadà sobre la nació i sobre el mateix estat. 

                                                 
5 Es podrien observar situacions on el dret de control sobre l’espai de comunicació no està plenament 
reconegut o bé s’hi produeix un xoc amb algun altre dret nacional. 
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En un context plurinacional, les nacions sense estat es veuen abocades a una doble lluita per tal 

de participar també del seu propi procés de construcció nacional mitjançant les comunicacions. 

Per una banda, les nacions sense estat reben les comunicacions estatals, les quals fomenten la 

construcció nacional de la nació hegemònica a l’estat, i per altra, es reben les comunicacions 

globals, les quals aporten una múltiple varietat de valors i principis diluint en una oferta molt 

extensa els productes i missatges que fomenten la pròpia opció nacional. 

És del tot necessari, doncs, estudiar la relació de les nacions que no disposen d’estat propi amb 

els fluxos actuals de comunicació. Aquest estudi es realitza en aquesta tesi a través del concepte 

de l’espai de comunicació de Gifreu. Gifreu defineix l’espai de nacional comunicació com tots 

aquells fluxos comunicatius (canals, missatges, productes, però també accions, gestions i 

actuacions que les fomenten i produeixen) que contenen i es diferencien per la ‘marca nacional’ 

d’una societat. L’espai de comunicació, doncs, inclou, a més de productes, canals i emissions 

mediàtiques, tot tipus de decisions i iniciatives polítiques, organismes de control, 

infraestructures de comunicacions i regulacions que afectin les comunicacions d’una nació. 

Aquest concepte, però, no ha estat encara tractat des del camp de la teoria política i no se l’ha 

vinculat directament amb els drets col·lectius de les nacions, ni de les nacions sense estat. 

Aquesta mancança teòrica estimula i fa necessària aquesta investigació. 

 

2.1. Rellevància 

La tesi explora si un estat, en primer terme, i si una nació sense estat, en segon terme, té dret 

d’exercir el control sobre el seu espai de comunicació i com aquest es pot realitzar. La tesi, per 

tant, aporta arguments normatius al debat sobre la participació de les minories, específicament 

les nacions sense estat, en la gestió i el control de les comunicacions en general. Aquest és un 

camp poc explorat i significa una extensió de les teories sobre els drets col·lectius en entorns 

plurinacionals aplicada a un element concret: la comunicació6.  

                                                 
6 Existeixen estudis parcials sobre la participació de minories en mitjans de comunicació o en polítiques 
de comunicació (Garitaonandía i Moragas 1995; Fernàndez i Moragas 2008; Collins 1990, 1990b), però 
cap no tracta aquest dret de control sobre una visió global i completa de la comunicació de masses.  
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La investigació contrasta la teoria política sobre aquest dret de control sobre l’espai de 

comunicació per part de les nacions sense estat amb un estudi de les accions, limitacions i 

argumentacions que s’esdevenen en casos reals. La investigació, per tant, aporta també quina és 

la limitació que té la teoria normativa en el marc polític actual. Aquesta és una contribució 

rellevant ja que aporta arguments contrastats empíricament per a la negociació real de les 

competències sobre comunicació. D’altra banda, la investigació recollirà criteris normatius 

obtinguts teòricament i empírica per a la concepció, planificació i gestió del mercat basat en les 

comunicacions dins d’un entorn plurinacional. 

La recerca mostra una relació directa entre comunicació i construcció nacional i actualitza 

normativament, dins del context de globalització actual, aquesta relació. Aquesta, de per si, ja és 

una contribució teòrica important ja que existeix escassa literatura científica que tracti aquesta 

vinculació. 

L’aportació final d’aquesta investigació són unes prescripcions normatives de com ha de ser el 

control d’un espai de comunicació per part d’una nació sense estat per què s’alterin i es 

redueixin el mínim possible altres drets i llibertats individuals i col·lectius d’altres durant aquest 

procés de control. 

 

3. Estat de la qüestió 

 
Espai de comunicació 

L’espai de comunicació conté productes materials però també informació, estructures i acció 

política. El mateix Josep Gifreu ho definia de la següent manera: 

A títol operatiu, entenem per ‘espai català’ el conjunt de territoris i comunitats 
delimitats tradicionalment pel domini català; i per ‘espai català de comunicació’, el 
projecte d’aconseguir articular, a través de diversos mecanismes i actuacions de caire 
polític, econòmic i cultural, una capacitat efectiva de control sobre l’estructuració i 
funcionament del sistema general de la comunicació social present en el domini lingüístic 
del català. 

Gifreu 1991: 287 

                                                 
7 Gifreu relaciona l’espai de comunicació amb un ‘projecte’ tan sols en sentit metafòric i fent referència a 
la ‘voluntat’ i l’acció per a la construcció nacional i la seva visualització. Gifreu relació el concepte 
d’espai de comunicació amb la presència als fluxos de comunicació d’una ‘marca’ o identitat nacional, a 
travès dels productes comunicatius; la presència d’aquesta ‘marca’ implica voluntat de ser-hi. Aquesta 
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El concepte d’espai de comunicació ha estat presentat per Gifreu vinculant directament i 

indestriable la comunicació i la cultura, amb una representació especial de la llengua8. Per a 

Gifreu, la cultura i la llengua són els elements més representatius de la identitat nacional, però 

necessiten el canal de la comunicació per fer-se visibles i obtenir un reconeixement intern i 

extern (Gifreu 1989: 13). De la mateixa manera, la comunicació requereix una marca pròpia, la 

cultura i la llengua, per tal de diferenciar-se d’altres entorns9 i assegurar-se un nínxol –de mercat 

i polític– en un context global necessita cobrir-se amb aquests representants de la identitat 

cultural. 

Gifreu observa cinc elements indispensables per entendre l’existència d’un espai nacional de 

comunicació10: 1) l’existència d’una comunitat lingüística, amb una llengua viva i històricament 

territorialitzada; 2) l’existència d’una comunitat de cultura, amb referents patrimonials i 

simbòlics compartits i reconeguts com a propis; 3) l’existència d’institucions polítiques 

representatives o la voluntat de tenir-ne; 4) l’existència d’institucions comunicatives en la 

llengua pròpia que abastin el territori de la comunitat o voluntat de tenir-ne; 5) autoconstitució a 

partir de l’exercici de l’autodeterminació11. Amb aquestes directrius, l’enfocament de Gifreu 

pren un to més territorial, ja que el mateix autor considera que l’autodeterminació és el factor 

més decisiu. I en un marc més proper a la construcció nacional –sempre vinculada a un territori– 

Gifreu planteja una nou dret relacionat amb l’espai de comunicació que permetria “controlar la 

circulació de fluxos de comunicació i d’informació sobre el territori propi, especialment amb 

relació a l’ús de la llengua o altres trets culturals considerats constituents de la identitat 

                                                                                                                                               
apreciació de l’espai de comunicació com a projecte en sentit figurat, però, obre un debat sobre què hi 
trobem primer: la nació, l’espai de comunicació o el nacionalisme. 
8 Gifreu 1991: 26 
9 Gifreu diu que “la condició per poder optar a un lloc de reconeixement de la identitat nacional 
diferenciada en el concert europeu és la de constituir efectivament un espai cultural capaç de ser 
reconegut com a tal” i afegeix en aquest sentit que “la necessitat de la constitució ‘interior’ d’un espai 
català de comunicació, com a garantia d’èxit i com a procediment central en la construcció d’un espai 
cultural català” (Gifreu 1991: 26). 
10 Gifreu, doncs, respon indirectament a la qüestió sobre què és primer si la nació o l’espai de 
comunicació dient que han d’haver-hi unes condicions prèvies per disposar d’un espai de comunicació 
nacional –nació o trets nacionals- però que aquestes no són de per si suficients: ha d’existir també la 
voluntat i l’acció de construir el propi espai de comunicació (sobretot, si entenem aquest concepte com a 
productes comunicatius amb la ‘marca’ nacional).  
11 Gifreu 2006: 55 
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col·lectiva” (Gifreu 2006: 55). Gifreu planteja el dret de control sobre l’espai de comunicació 

com a dret legítim per defensar la identitat nacional, en una posició teòrica propera a Kymlicka. 

 

Es poden distingir, doncs, tres concepcions bàsiques de l’espai de comunicació, la basada en el 

territori, la qual relativitza la identitat nacional –llengua i cultura– i emfatitza el control sobre 

els fluxos que travessen les fronteres nacionals; la basada en el missatge i producte, la qual 

relativitza la vinculació amb el territori així com el control de la seva circulació de fluxos i, en 

canvi, emfatitza l’accés als fluxos comunicatius i el foment de la producció amb marca 

nacional; i la basada en una combinació de les anteriors, és a dir, aquella que aposta per la 

distribució lliure, sense limitacions del territori nacional, dels productes creats amb base cultural 

i lingüística pròpia de la identitat nacional i alhora aposta per un control i gestió dels mitjans i 

fluxos que es poden trobar en les delimitacions geogràfiques de la nació. 

 

Comunicació i control 

Karl W. Deutsch també vincula sobirania, nació i comunicació. Deutsch defineix la ‘comunitat 

ètnica’ com una xarxa de canals de comunicacions12. Deutsch apunta que la comunicació és un 

element bàsic per a la construcció nacional i per a la cohesió social. Llavors, l’autor considera 

un ‘poble’ com una comunitat d’hàbits comunicatius socials13. L’autor entén que una comunitat 

és més sobirana quan menys missatges estrangers, de fora, rep. Això, per tant, implica un 

control dels fluxos entrants de comunicació (Deutsch 1966: 73). Deutsch, per tant, també aplica 

un concepte territorialitzat i tancat, excloent, de la comunicació –al pas per un territori- i centrat 

en els continguts segons la seva marca nacional –procedència i missatge. L’autor, en contra de 

la proposta de Gifreu, adopta una visió més sistèmica i per tant no contempla la possibilitat 

d’una difusió o exportació del missatge nacional a l’exterior.  

Deustch vincula directament comunicació i control. L’autor entén que la intensificació 

de les comunicacions s’accelera amb l’aparició de l’Estat-nació. Un bon control de les 

                                                 
12 Deutsch 1980: 176. L’autor afirma que “els processos de comunicació són la base de la coherència de 
les societats, cultures i fins i tot de les personalitats dels individus” (Deutsch 1966: 87).  
13 Deutsch 1980: 200; Deutsch 1966: 37 
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comunicacions fa que els Estats-nació siguin més eficients. Per a l’autor, un control 

eficaç evitant continguts aliens a la nació és una forma de construcció nacional, ja que 

un contingut aliè és ‘soroll’ i entorpeix el funcionament sistèmic de l’Estat-nació.  

 

Malgrat això, Deutsch no considera els hàbits comunicatius com la matèria inicial per a la 

construcció nacional, sinó més aviat com una eina. L’autor explica que, si la comunicació 

promou i fomenta la consciència nacional, “la consciència nacional, com totes les consciències, 

tan sols pot ser consciència d’alguna cosa que ja existeix”14.  

 

Per altra banda, Benedict Anderson concep la nació com “una comunitat política imaginada –i 

imaginada doblement, com a inherentment limitada i sobirana”. Anderson argumenta  que una 

nació és imaginada perquè els seus membres no es coneixen els uns als altres; és imaginada com 

a limitada, d’acord amb l’autor, perquè fins i tot les nacions més grans són finites; i és 

imaginada com a sobirana perquè la ‘nació` va nàixer en una era que estava destruint la 

legitimitat de l’antic règim15. 

Per a Anderson, la premsa i altres productes del ‘print-capitalism’ (capitalisme imprès) creen la 

connexió necessària entre els membres d’una nació imaginada. Així, la comunicació és un mitjà 

essencial per establir el coneixement compartit i per construir la percepció de ser una nació16. 

Anderson apunta la rellevància d’un llenguatge comú i dels mitjans de comunicació que 

connectin tots els ciutadans per a una construcció nacional exitosa i efectiva17. L’existència de 

mitjans impresos amb la llengua comuna crea una imatge de pertinença col·lectiva i, alhora, 

possibilita i fomenta la visió d’un horitzó comú, és a dir, un projecte col·lectiu nacional. 

 

                                                 
14 Deutsch 1966: 173. Llavors Deutsch realitza la seva famosa cita sobre els Ruritanis i la construcció del 
seu sentit nacional, la qual es pot resumir com: si no existeix una relació comunicativa especial entre els 
membres d’un poble que els diferenciï dels estrangers, el sentit nacional és llavors artificial. 
15 Anderson 1991: 6-7 
16 Anderson 1991: 33-36 
17 Anderson 1991: 44-45 
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Segons Deutsch, l’element clau és la capacitat de control dels fluxos de la comunicació que 

aquesta comunitat rep. Anderson està d’acord en la importància de la comunicació com a mitjà 

per transmetre valors i percepcions comunes, però discrepa de la necessitat de control i 

assumeix que la promoció d’una llengua al status d’oficial ja selecciona els productes 

comunicatius i la imatge que es distribueix de la nació. Deutsch veu el control en un sentit més 

sistèmic –d’interacció entre els elements polítics d’una comunitat- i amb una clara diferenciació 

entre missatges propis i missatges aliens. Anderson en canvi, planteja la legitimitat nacional o 

de la comunitat més enllà de les demarcacions administratives i atenen l’ús i extensió cultural de 

la llengua.  Ambdós autors, però, a diferència de Gifreu, pensen en la nació com a Estat-nació i 

no paren atenció a nacions sense estat o altres minories nacionals. Com a aproximació, 

Anderson també recull la creació de la nació a través de la llengua comuna impresa per part de 

moviments nacionalistes. 

 

Estat, estat-nació, nació i nació sense estat 

José Alvarez entén que l’Estat és bàsicament jurídic i territorial mentre que, 

complementàriament,  la nació es basa en la cultura i la història (Álvarez 2005: 19).  L’Estat-

nació, llavors, representaria aquella “estructura política sobirana amb fronteres clarament 

definides i coincident amb una nació o societat culturalment integrada”. (Álvarez 2005: 20)18.  

Gellner apunta que les friccions entre govern i cultura són les que fomenten el nacionalisme i 

per tant són el principal motor de la voluntat de construir la nació (Gellner 1998: 24).  

 

Per a Requejo, la nació és definida habitualment com una col·lectivitat política i/o cultural 

(Requejo 2005b: 104). De fet, aquesta definició reuneix les dues tendències bàsiques en la visió 

de la nació a través de la literatura: la política i la cultural. Així, la nació pot ser entesa, des de la 

perspectiva del segle XVIII, quasi com a sinònim d’Estat (concepció ‘estatalista’). Per altra 

banda, la visió cultural, o ‘primordialista’, segons Álvarez, concep la nació “com a comunitat 
                                                 
18 Malgrat aquesta temptativa de fusionar l’Estat i la nació, cap estat actual disposa d’una homogeneïtat 
cultural i identitària interna que s’aproximi a aquest ideal ‘nacional’, malgrat que la majoria es presenten 
com Estats-nació i atribueixen el seu origen a l’existència d’una nació prèvia (Álvarez 2005: 31). 
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cultural bàsica o una comunitat humana dotada d’una unitat cultural esencial” (Álvarez 2005: 

23)19. 

La voluntat de pertànyer a una comunitat cultural, guiada per la consciència nacional o de ser-hi 

membre, constituiria el tercer enfocament de la concepció de nació, el voluntarista o subjectiu20. 

Les tres perspectives, de fet, no són contradictòries i poden coincidir ben bé en la descripció de 

la idea de nació que tinguin diferents col·lectius actuals. Álvarez ho constata quan diu que “una 

nació sempre té una orientació política”, amb el màxim objectiu final de la recerca –o 

consolidació, en el cas que ja el tingui– d’un estat propi21, o bé completar la trilogia de ser nació 

des d’una perspectiva jurídica, política i cultural. 

 

Les nacions sense estat, per tant, es distingeixen perquè es troben en la fase de recerca i 

construcció, en front d’altres nacions que ja han obtingut aquest estat propi. Segons Guibernau, 

les nacions sense estat són “les nacions que, malgrat el fet que el seus territoris estiguin inclosos 

dins les fronteres d’un estat o diversos estats, en general no s’hi identifiquen”22. Així, els 

membres d’una nació sense estat consideren l’estat  que els integra com a aliè, i mantenen un 

sentiment d’identitat nacional diferent, normalment basat en una cultura comuna i una història 

pròpies, en la vinculació a un territori particular i en el desig explícit d’autogovernar-se 

(Guibernau 1999: 34). 

Les nacions sense estat responen a aquesta discrepància entre Estat i nació i les seves 

aspiracions estan motivades per les friccions exposades per Gellner entre cultura i govern. 

                                                 
19 Álvarez relaciona amb aquesta unitat cultural elements com llengua, raça, religió, passat històric i la 
voluntat de pertànyer, encara que considera que tots ells són discutibles i no objectius  (Álvarez 2005: 24-
25) 
20 “El desig de viure junts”, diu Ernest Renan. El mateix autor considera que la nació “és una ànima, un 
principi espiritual” (Renan 1987: 82). 
21 Álvarez 2005: 67 
22 Una nació sense estat, per tant, “es basa en l’existència d’una nació, és a dir, una comunitat dotada amb 
un nucli estable, però dinàmic, que conté un conjunt de factors que han generat l’aparició d’una identitat 
nacional específica” (Guibernau 1999: 34-35). Aquesta és una qüestió oberta ja que també podria ser al 
revés. 
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Drets de les minories nacionals en un context liberal 

Requejo assegura que els drets de les minories nacionals avui dia ja no són estigmatitzats com 

injustos, discriminatoris i moralment arbitraris per la majoria d’autors i acadèmics. Segons 

l’autor, els drets de les minories nacionals són ara valorats i concebuts com a condicions per a 

una “realització més àmplia i efectiva de la llibertat, la igualtat i el pluralisme” (Requejo 2003: 

23), el que equival a dir que l’acceptació d’aquests drets és una condició per a una millora de la 

representativitat i justícia del liberalisme.  

 

En les democràcies plurinacionals, es produeix “una coexistència entre diferents processos de 

nation-building o de ‘construcció nacional’ que resulten competitius entre si, almenys 

parcialment”. D’aquesta manera, la legitimació a través de valors universals que pretesament 

volen una designació uniforme, o “l’aplicació d’un llenguatge legitimador de caràcter 

universalista a un grup estatal que és sempre particular comportarà conseqüències culturals quan 

aquell grup sigui nacionalment plural” (Requejo 2003: 27).  

 

La teoria del pluralisme de valors és especialment adient per a democràcies amb una forta 

diversitat nacional i cultural (Requejo 2003: 38). Requejo explica que el pluralisme de valors és 

una perspectiva que permet destacar millor que d’altres de rivals: “1) la naturalesa plural i 

agonística interna de la moralitat i de la política (...); 2) que els criteris legitimadors en política 

no sempre estan relacionats amb una perspectiva moral universal i sense context, sinó amb una 

perspectiva ètica particular i amb context, i 3) que aquests criteris legitimadors no tan sols estan 

basats en valors –fins i tot quan s’inclouen els valors funcionals, com l’eficàcia i l’estabilitat-, 

sinó també en interessos col·lectius particulars i en identitats culturals i nacionals 

específiques”23. És a dir, el pluralisme de valors destaca que el context identitari cultural també 

compta alhora d’identificar els valors polítics i morals. 

 

                                                 
23 Requejo 2003: 37 
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També, la variant del liberalisme anomenada Liberalisme 2 es tracta d’una versió molt més 

sensibilitzada cap a les minories nacionals i els seus drets ja que situa el reconeixement pràctic i 

constitucional de drets i de valors col·lectius al costat dels drets de caràcter individual, entre 

altres motius, com afirma Kymlicka24, perquè la majoria dels drets individuals suposen 

dimensions col·lectives (Requejo 2003: 51). Així, el Liberalisme 2 planteja que sense un 

reconeixement dels drets de les minories nacionals i sense una aplicació efectiva dels mateixos, 

“la regulació pràctica dels drets individuals introdueix biaixos discriminatoris en contra de les 

minories nacionals”. 

En canvi, l’altra variant, el Liberalisme 1, “defensa una concepció basada, fonamentalment, en 

uns drets individuals de caràcter ‘universal’” i entén com a problemàtica la proclamació dels 

drets col·lectius. (Requejo 2003: 50-51). 

 

Drets de reconeixement i drets de participació 

Dins del corrent Identity Politics diversos autors emmarcats en la teoria liberal defensaven la 

compatibilitat dels principis liberals amb el reconeixement de la diferència i els drets col·lectius 

de les minories. Dos dels autors que més s’han destacat per aquesta defensa són Charles Taylor i 

Will Kymlicka. Taylor defensa que cal un reconeixement, també col·lectiu, de les diferències, 

argumentant que aquest reconeixement o la seva manca afecten a la individualitat, a la identitat 

personal. Kymlicka per la seva banda argumenta que els conceptes que el liberalisme pren com 

a base, la igualtat i la llibertat, no són realment acomplerts i aplicats amb justícia a les minories 

si no es reconeix prèviament unes necessitats i un status especial per a aquests grups. 

 

Taylor argumenta que la identitat es conforma en un procés dialògic, és a dir, en diàleg 

permanent amb l’altre25. D’aquesta manera, la nostra identitat, d’acord amb Taylor, és 

parcialment modulada pel reconeixement o per la seva absència. Taylor alerta que “el no 

reconeixement o el menyspreu en el reconeixement poden provocar dany, poden ser una forma 

                                                 
24 Kymlicka 1996: 177 i 190 
25 Taylor 1991: 32 
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d’opressió, empresonant algú en una forma de ser falsa, distorsionada i reduïda” (Taylor 1992: 

25).  

L’autor destaca que “la demanda de reconeixement animada per l’ideal de la dignitat humana, 

apunta a la protecció dels drets bàsics dels individus com a éssers humans i amb el coneixement 

conscient de les necessitats particulars dels individus com a membres d’un grup cultural 

específic”26. L’acadèmic afirma que “el liberalisme no pot i no ha de reclamar una neutralitat 

cultural completa”(Taylor 1992: 62). El camí necessari cap a la justícia i la dignitat humana és 

el reconeixement de les diferències27. 

 

Kymlicka proposa dos premisses bàsiques en un enfocament liberal sobre els drets de les 

minories: primer, que la llibertat individual està profundament vinculada a la seva pertinença a 

un grup nacional; i, segon, que els drets específics basats en funció del grup poden promoure la 

igualtat entre el grup minoritari i el grup majoritari (Kymlicka 1996: 80). Seguidament, l’autor 

argumenta que “la llibertat implica escollir entre diferents opcions, i la nostra cultura societal 

no tan sols proporciona aquestes opcions, sinó que a més a més fa que aquestes esdevinguin 

importants per a nosaltres”28. 

Segons Kymlicka, una cultura societal necessita la difusió d’un llenguatge i d’una cultura cap a 

tota la societat així com un fort sentiment de pertinença i d’identitat comuna (Kymlicka 1996: 

113). La cultura no tan sols ofereix opcions, sinó també normes per tal d’identificar el valor de 

les experiències. Els individus necessiten no només l’accés a la informació, sinó també la 

capacitat per avaluar-la reflexivament i llibertat d’expressió i associació. Únicament d’aquesta 

manera, una elecció individual plenament significativa pot ser possible (Kymlicka 1996: 120-

122).  

Kymlicka reconeix els grups com a subjecte de drets i en distingeix dues tipologies, les 

restriccions internes, destinades a cohesionar el mateix grup mitjançant la limitació de la 

                                                 
26 Taylor 1992: 8 
27 Taylor 1992: 38 
28 Kymlicka 1996: 120 
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llibertat dels seus membres, o les proteccions externes, les quals al·ludeixen “al dret d’un grup a 

limitar el poder polític i econòmic exercit sobre l’esmenat grup per la societat de la que forma 

part amb l’objecte d’assegurar que els recursos i les institucions de que en depèn la minoria no 

siguin vulnerables a les decisions de la majoria” (Kymlicka 1996: 20). A més a més, el teòric 

distingeix dues tipologies de col·lectius: la minoria nacional, que respon a les cultures que 

abans gaudien d’autogovern i que es troben territorialment concentrades, les quals han estat 

incorporades a un estat29; i els grups ètnics, els quals sorgeixen de la immigració individual i 

familiar (Kymlicka 1996: 26).  

 

Per altra banda, Beramendi considera que de cap manera es pot negar taxativament el dret de les 

nacions, fins i tot sense estat, i reduir-los únicament a ‘demandes’. Beramendi recorda que “tots 

els drets universalment reconeguts avui com ‘naturals’, ‘fonamentals’ o ‘humans’ van ser en el 

seu dia meres ‘demandes’ titllades d’antinaturals, perilloses i nocives per als poders llavors 

establerts” (Beramendi 2005: 95). Qualsevol dret, segons aquest autor, pot ser discutit i plantejat 

en un context liberal i democràtic. En tot cas Beramendi rebutja d’entrada la negació absoluta al 

debat dels drets col·lectius i nacionals. L’autor únicament requereix que el dret sol·licitat 

s’emmarqui com ja s’ha apuntat en un context liberal i democràtic. 

 

En resum, la nació es pot definir des de tres perspectives (essencialista, estatalista i 

voluntarista). La fricció amb l’Estat vindrà donada per la coincidència o no entre govern i 

cultura. La teoria del pluralisme de valors i el Liberalisme 2 concedeixen una gran importància 

al context cultural i identitari alhora de valorar els drets, llibertats i valors dins de cada societat. 

Els drets col·lectius, que ja no estan estigmatitzats, poden ajudar a equilibrar la igualtat de drets 

i la llibertat individuals en un context plurinacional. Amb aquestes premisses plantegem si, en el 

marc d’una nació sense estat, es pot reclamar el dret col·lectiu de controlar la comunicació, 

específicament, l’espai de comunicació, per tal de fer equitatius aquests drets i llibertats 

individuals als dels membres de la nació hegemònica. 

                                                 
29 Kymlicka 1996: 25 
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4. Estructura de la tesi i articles 

La present tesis s'estructurarà en tres parts, les quals coincidiran amb la distribució de la 

investigació en articles. Les dues primeres parts són de caire teòric, en un àmbit normatiu, 

mentre que la tercera part realitza un estudi empíric mitjançant estudis de cas. 

 

Part I. 

En primer lloc, es realitzarà la definició i explicació de les diferents modalitats de l'espai de 

comunicació, i una exposició de la seva relació amb el procés de construcció de la nació 

(nation-building). És del tot necessari que aquesta part sigui la primera ja que aclareix i acota un 

concepte, el d'espai de comunicació, que és ample, abstracte i fins ara poc emprat en el camp de 

la teoria política. 

Part II. 

La segona part es centra en el concepte control. Aquesta segona part defineix el seu significat 

per a la nostra recerca i revisa els usos que ha tingut el terme en la teoria política, sobretot en 

relació amb la construcció nacional. Al mateix temps, s'explica en què consisteix un control 

sobre l'espai de comunicació i quin tipus de control és moralment i política acceptable avui en 

dia, dins un marc democràtico-liberal i en un context plurinacional. En aquesta part es plantegen 

els models teòrics sobre les diferents legitimacions del dret de control sobre l'espai de 

comunicació. Aquest bloc es realitzarà mitjançant les contribucions de la teoria política 

normativa. 

Part III. 

La tercera part desenvolupa un estudi empíric per comparar els models teòrics sobre la 

legitimació del dret de control amb casos reals que hagin intentat o han aplicat un control –

parcial o limitat- sobre l’espai de comunicació. Aquesta part observa si coincideixen els models 

de legitimació del dret de control sobre l’espai de comunicació de l’àmbit teòric amb els models 

de l’àmbit empíric. També s’avalua fins a quin nivell és realment possible un control sobre les 

comunicacions en un món globalitzat com l'actual. Igualment, es debat sobre les diferents 

aplicacions i restriccions que ha tingut el control sobre l’espai de comunicaicó en els estudis de 
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casos i es contrasta amb els límits normatius establerts pels models teòrics. S'analitza quines 

argumentacions s'han emprat en diferents nacions sense estat tant per defensar el control sobre 

l'espai de comunicació com per rebutjar-ho, per part dels govern regionals i estatals; i s'observa 

quins altres factors (organització territorial, consolidació de la llengua pròpia, entre d'altres) 

poden influir en l'adopció i defensa d'un model de legitimació del dret de control o un altre. 

Aquesta tercera part es realitzarà amb una comparació controlada entre els casos d’estudi 

d’aquesta investigació. 

 

Aquesta estructura de la  investigació concorda perfectament amb la temàtica i recerca dels 

articles que conformaran la tesi doctoral. Aquests articles són els següents30: 

 

Article 1. “The show of raising a Nation! Nation-building and the construction of a 

National Space of Communication” (títol previst i provisional) 

En aquest article es vol respondre o realitzar les següents qüestions i plantejaments:  

- Definició normativa d’espai de comunicació  

- Tipologies i dimensions de l’espai de comunicació  

- Avantatges metodològics i teòrics del concepte espai de comunicació en un àmbit 

normatiu  

- Efectes i conseqüències de les diferents característiques de l’espai de comunicació  

- Definició de construcció nacional (nation-building) 

- Relació entre l’espai de comunicació i la construcció nacional  

- Definició de nacions sense estat (Stateless Nations) 

- Relació entre l’espai de comunicació i les nacions sense estat  

- Perquè l’espai de comunicació és un indicador clar de l’estat de la construcció nacional 

L’article es centra en aspectes previs i conceptuals de la nostra investigació, però també fa una 

aportació important al defensar l’ús normatiu del concepte d’espai de comunicació per avaluar  

                                                 
30 Els títols dels articles són orientatius i provisionals. Es poden modificar segons l’evolució de la 
investigació. 
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la relació d’una nació amb els seus fluxos comunicatius, enfront de conceptes alternatius com 

comunicació, mitjans o polítiques de comunicació.  

 

Article 2. “Broadcast your identity. What legitimates controlling the National Space of 

Communication?” (títol previst i provisional) 

En aquest segon article es vol tractar els següents conceptes i interrogants:   

- Control: Què significa exactament en el conjunt de la nostra recerca? Definició 

- De què serveix avui en dia controlar l’espai de comunicació? Abast del control. Què 

implica i qui ho pot exercir. 

- Tenen les nacions sense estat aquest dret de control sobre el seu espai de comunicació? 

- Quines teories o principis legitimen aquest control de les nacions sense estat 

- Quines teories o principis el neguen 

- Quins drets, llibertats i sobiranies es veurien afectats per aquest control. Límits 

normatius del control sobre l’espai de comunicació. 

L’article ha de respondre si els estats i també si les nacions sense estat tenen, segons la teoria 

política, el dret de controlar el seu espai de comunicació o no. Es construirà una taula 

comparativa de les principals posicions teòriques i se’n derivaran els models teòrics de 

legitimació del dret de control. 

 

Article 3. “Territorialized communication? Comparing differe nt models of control of the 

National Space of Communication in plurinational states” (títol previst i provisional)  

El tercer i definitiu article mostra les conclusions dels estudis de cas i el contrast dels models 

teòrics de legitimació del dret de control amb aquests. Aquest article es basa en els dos articles 

anteriors i en recull també les seves conclusions teòriques. Els punts que inclou són: 

- Contrast entre els models teòrics i l’observació empírica respecte el dret de control 

- Diferents polítiques sobre l’espai de comunicació. Què impliquen? 

- Quins són els límits que s’imposen al dret de control de l’espai de comunicació. Relació 

amb els casos d’estudi i diferència amb les models teòrics. 
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- Com tracten les polítiques de control de l’espai de comunicació a les minories. Quin paper 

hi juguen les minories en aquest control? 

 - Quines argumentacions a favor i en contra de l’espai de comunicació trobem en les 

diferents nacions sense estat estudiades? 

- En què es diferencien aquests argumentacions amb els marcs que proposen els models 

teòrics de control? 

- Quin model de control –teòric i real- és més efectiu per fomentar la construcció nacional 

de les nacions sense estat. Definició d’eficiència en aquest context, entenent que ha de 

contemplar el màxim respecte per a altres drets i llibertats. 

Aquest darrer article contrasta els models teòrics de legitimació del dret de control amb els 

estudis de cas i analitza les diferències –respecte el control de l’espai de comunicació i els seus 

límits, i en l’argumentació sobre el dret de control- que podem trobar entre l’àmbit normatiu i 

l’aplicació pràctica en diferents situacions. L’observació empírica sobre l’aplicació del dret de 

control es centrarà únicament en els mitjans audiovisuals (ràdio i televisió) propis de les nacions 

sense estat, degut a l’ampla extensió del concepte espai de comunicació. L’article conclou amb 

una breu prescripció sobre el model o les polítiques més eficaces per promoure el nation-

building d’una nació sense estat mitjançant el control de l’espai de comunicació i amb la 

mínima alteració d’altres drets i llibertats individuals i col·lectives. 

El tercer article, per tant, es basa en la teoria exposada en els dos articles anteriors, descriu el 

debat sobre el dret de control i la seva aplicació a Catalunya, Escòcia i Flandes i analitza les 

rectificacions que l’estudi empíric aporta sobre els models teòrics i la teoria normativa.  

 

 

5. Metodologia 

5.1. Treball teòric 

Part I i II 

Per l’originalitat d’aquesta recerca i per l’ús d’alguns termes poc freqüents en teoria política, 

l’apartat metodològic ha de comprendre obligatòriament un primer pas, previ a l’exploració de 
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la pregunta de recerca, que defineixi varis conceptes fonamentals com espai de comunicació, 

sistema de comunicació i control.  També definirem de forma apropiada per a la nostra 

investigació els conceptes de nació sense estat (Stateless nation) i construcció nacional (nation-

building). Aquest treball de definició conceptual es fa en base a la literatura científica ja 

existent. 

Per altra banda, per respondre la nostra pregunta de recerca Tenen les nacions sense estat el dret 

de controlar el seu propi espai de comunicació? analitzarem la literatura existent en teoria 

política en relació als drets de les nacions sense estat i els col·lectius en contextos plurinacionals 

en general. La pregunta de recerca es planteja en un àmbit normatiu i per això no pot ser 

resposta per la inferència sobre dades empíriques (encara que sí contrastada en un àmbit 

empíric), sinó que ha de ser reflexionada i resposta en base a contribucions teòriques. La recerca 

consisteix en analitzar les teories clàssiques de la teoria política sobre llibertats i drets i 

eventualment les normes de dret internacional significatives per al nostre treball, per tal de crear 

un context teòric més ample i complert. 

Mitjançant l’estudi de la literatura dibuixarem una taula que inclogui els principals arguments 

teòrics a favor d’atorgar el dret de controlar l’espai de comunicació a les nacions sense estat, 

així com els principals arguments s’hi pronunciïn en contra. La taula resum també mostrarà el 

tipus de control legítim, les restriccions que cada corrent teòric imposa a aquest control, els 

drets individuals i col·lectius que es veuen afectats per l’exercici d’aquest control i, al mateix 

temps, les limitacions i obstacles que es preveuen en una hipotètica implementació d’aquest 

control sobre l’espai de comunicació. Aquesta taula estarà formulada en un àmbit normatiu, 

atenent les diferents corrents o escoles teòriques. 

 

En segon lloc, de l’anàlisi i síntesi del contingut d’aquesta taula resum, la qual representarà els 

arguments teòrics a favor i en contra de la nostra pregunta i una exploració de les limitacions i 

conseqüències de l’aplicació d’un control sobre l’espai de comunicació, es plantejaran uns 

possibles models teòrics sobre la legitimitat del dret de control sobre l’espai de comunicació. La 

construcció d’aquests models es basa en les preguntes secundàries d’investigació com es 
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justifica el control sobre l’espai de comunicació (o la seva negació) i quin tipus de control és 

possible en un context plurinacional democràtico-liberal. Els models agrupen i relacionen els 

arguments a favor i en contra, els corrents ideològiques que hi donen suport i les limitacions 

normatives que es preveuen dins de cada model31. Aquesta segona taula es troba ubicada també 

en un àmbit normatiu. 

 

5.2. Estudis de cas 

Part III 

Per abordar la tercera part de la nostra investigació i realitzar el tercer article, emprarem el 

mètode de l’estudi de cas. La tria d’aquest mètode respon a la seva gran validesa com a eina per 

contrastar teories alhora que per explicar casos singulars i d’importància intrínseca32. Els estudis 

de casos en aquesta investigació no es fan servir per construir una teoria a través d’observacions 

empíriques sinó que, al contrari, els utilitzem per a contrastar uns models normatius derivats de 

la teoria. Amb els estudis de cas, per tant, no podem comprovar si existeix el dret de control de 

l’espai de comunicació, nucli de la nostra pregunta de recerca, però sí que podem il·lustrar com 

es justifica en un context empíric, com s’intenta exercir el dret i amb quins problemes 

s’entrebanca aquest exercici. Per tant, els estudis de cas respondran mitjançant el contrast entre 

marc normatiu i marc empíric la pregunta de recerca secundària quines restriccions i limitacions 

s’apliquen sobre aquest dret de control en un context real, és a dir, a la pràctica33. 

 

Els casos seleccionats són Catalunya, Escòcia i Flandes. Aquests casos han estat triats atenent la 

seva diferència política contextual –estat regionalitzat, estat unió i estat federal– i les diferències 

en altres punts com l’existència o no d’un reconeixement de la nació sense estat com a nació per 

                                                 
31 Si la primera taula és una presentació general i el màxim d’exhaustiva de les teories i arguments 
existents, el segon quadre mostra l’agrupació de característiques comunes i punts coincidents en uns 
models teòrics que poden, a priori, incorporar vàries teories o corrents. 
32 Segons Stephen Van Evera, els estudis de casos poden servir per a cinc propòsits: contrastar teories, 
crear teories, identificar condicions antecedents, verificar la importància d’aquestes condicions 
antecedents i explicar casos d’importància intrínseca (Van Evera 2002, 65). 
33 Els límits normatius del dret de control s’estableixen mitjançant una anàlisi de la literatura en teoria 
política en el treball teòric del segon article. Aquí se’n debaten els límits pràctics d’aplicació. 
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part de l’estat, l’extensió i ús de la llengua pròpia, i la distribució de competències polítiques 

sobre la comunicació. Aquestes diferències poden materialitzar-se en variacions respecte el  

control de l’espai de comunicació, les restriccions que s’hi apliquen i els arguments que s’hi 

esgrimeixen en aquest debat. Els tres casos comparteixen trets essencials: són nacions sense 

estat, en un context de descentralització política, amb llengua o llengües pròpies, amb 

institucions de govern pròpies i amb mitjans de comunicació i una indústria audiovisual arrelada 

al seu territori, alhora que hi existeixen diferents moviments i partits nacionalistes i/o 

independentistes que reivindiquen des de temps enrere un nivell més elevat d’autonomia o la 

independència, i disposen d’un sistema de partits diferenciat d’aquells d’àmbit estatal. 

Compleixen, per tant, les característiques que indica Gifreu per considerar el seu espai de 

comunicació com a nacional.  

La tècnica que emprarem serà una comparació controlada entre els casos d’estudi (Van Evera 

2002, 66), entenent que els casos han estat seleccionats pel mètode de la diferència de John 

Stuart Mill34. Malgrat ser considerat un mètode dèbil, cal considerar que hi ha una sèrie de 

factors o elements que, per les semblances entre els casos abans explicades, queden controlats i 

per tant fan interessant científicament i significativa la comparació entre cadascun dels casos. 

 

5.2.1. Grau de control 

L’estudi no té una finalitat explicativa causal sinó un objectiu comparatiu i contrastant entre 

l’àmbit teòric i l’àmbit empíric. Tantmateix, en els estudis de cas, explorarem la categoria 

analítica grau de control de la  nació sense estat estudiada sobre el seu espai de comunicació. 

Aquesta categoria ens pot mostrar les limitacions d’aplicació del dret de control i la relació 

d’aquesta aplicació respecte els arguments legitimadors que s’hi han exposat en el debat 

corresponent. Els indicadors que observarem per valorar aquest grau de control poden ser, per 

exemple,  les competències regionals i centrals, el grau de participació regional en les decisions 

del centre, l’aplicació del principi de subsidiarietat en la legislació sobre els mitjans 

                                                 
34 John Stuart Mill (1973): A System of Logic, comp. J.M. Robson, Toronto, University of Toronto Press, 
cap.8, “Of the Four Methods of Experimental Inquiry”, pp.388-408. Citat per Van Evera 2002, p. 66 
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audiovisuals; la proximitat al territori dels organismes reguladors dels mitjans audiovisuals; el 

sistema de mitjans propis de la nació sense estat; el sistema de mitjans de l’Estat que arriben a 

aquesta nació; la indústria audiovisual de la nació sense estat. 

 

Taula 5.1. Indicadors de la categoria grau de control 

Categoria analítica Àmbit Indicadors 
Aplicació del principi 
de subsidiarietat 

• Percentatge nacional sobre l’origen de la legislació que afecta a als 
mitjans audiovisuals 

• Percentatge nacional sobre l’origen de les institucions que 
implementen les regulacions sobre mitjans audiovisuals 

Proximitat d’organismes 
reguladors de la 
comunicació 

• Competències de la nació sense estat sobre els organismes 
reguladors  dels mitjans audiovisuals(S/N) 

• Existència d’organismes reguladors propis i exclusius de la nació 
sense estat (S/N; quantitat) 

Mitjans propis • Quantitat de mitjans públics 
• Quantitat de mitjans privats 
• Audiència potencial35 dels mitjans públics 
• Audiència potencial dels mitjans privats 
• Mitjana del share36 dels mitjans públics 
• Mitjana del share dels mitjans privats 
• Hores de programació en la llengua pròpia 

Mitjans estatals • Quantitat de mitjans públics estatals que es sintonitzen a la nació 
sense estat 

• Quantitat de mitjans privats estatals que es sintonitzen a la nació 
sense estat 

• Audiència potencial d’aquests mitjans públics 
• Audiència potencial d’aquests mitjans privats 
• Mitjana del share d’aquests mitjans públics 
• Mitjana del share d’aquests mitjans privats 
• Hores de programació en la llengua de la nació sense estat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grau de control 
sobre l’espai de 
comunicació 

Indústria audiovisual • Existència d’organismes propis sectorials 
• Nombre de productores i altres empreses del sector 
• Volum de facturació per distribució de productes propis 
• Percentatge de productes propis informatius al conjunt de l’espai de 

comunicació 
• Percentatge de productes propis de ficció al conjunt de l’espia de 

comunicació 
• Polítiques de promoció de la indústria cultural (S/N) 
• Percentatge de les partides econòmiques de promoció 

 

La taula tan sols mostra uns possibles àmbits i indicadors a tenir en compte. La investigació 

present no ha de realitzar necessàriament tota aquesta recerca complerta ja que, per una banda ja 

existeixen aquestes dades i tant sols cal incorporar-les a la nostra anàlisi, i, per l’altra, els 

indicadors són únicament un exemple de com es pot desenvolupar la valoració del grau de 

                                                 
35 Nombre de població que pot rebre, sintonitzar, aquests mitjans, independentment de si després 
segueixen els seus continguts o no. 
36 De tota l’audiència real del conjunt de mitjans en un determinat moment –del total de ciutadans que 
segueixen el contingut dels mitjans en aquell moment– el percentatge o quota d’espectadors que rep 
aquell mitjà o aquell conjunt de mitjans. 
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control sobre l’espai de comunicació. En el transcurs de la recerca es poden modificar alguns 

indicadors, eliminar-ne alguns o bé afegir-ne de nous en base a la disponibilitat de dades. 

Tot i les possibles variacions, alhora de conformar la qualificació del grau de control, el conjunt 

dels indicadors ha de mantenir tres trets, per tal de que siguin coherents amb les definicions 

conceptuals aportades: el conjunt d’indicadors ha de ser representatiu dels mitjans audiovisuals 

(ràdio i televisió); el conjunt d’indicadors ha de recollir la dimensió d’emissió (producció) i de 

recepció (audiència) dels missatges; i, finalment, el conjunt dels indicadors ha d’aportar dades 

que mostrin la col·lisió entre els dos espais de comunicació, l’estatal i el de la nació sense estat. 

 

5.2.2. Altres categories analítiques 

Altres categories analítiques que podrien ser observades per analitzar la legitimació i aplicació 

del dret de control sobre l’espai de comunicació són: el grau de consolidació i extensió de la 

llengua pròpia; l’estructura organitzativa de l’estat; el reconeixement de la plurinacionalitat de 

l’estat; i l’argumentació esgrimida en el debat polític sobre el control de l’espai de 

comunicació37 (vegeu taula 5.2.).  

 

Cal insistir en què aquestes categories analítiques són únicament una estimació, una proposta, la 

qual es pot veure alterada per la disponibilitat de dades. Per altra banda, emmarcar novament 

aquestes categories d’anàlisi en un mètode qualitatiu dins d’un estudi de cas que conduirà a la 

realització del tercer article de la nostra investigació. 

 

Taula 5.2. Categories analítiques i indicadors 

Categories analítiques Àmbit Indicadors 

 
 
 
 

Extesió social * Percentatge de ciutadans que l'entenen 
* Percentatge de ciutadans que la parlen 
* Percentatge de ciutadans que la trien en les seves relacions 
quotidianes 

                                                 
37 Per debat polític entenem aquella discussió, oral o mitjançant documents i propostes, realitzat en les 
institucions polítiques representatives d’una nació o expressada pels actors polítics d’aquella nació. 
Entenem que l’objecte del debat probablement no emprarà el terme exacte d’‘espai de comunicació’, sinó 
que potser es referirà parcialment a elements o objectes que, per la nostra definició de l’espai de 
comunicació, en siguin part constituent (per exemple, el debat pot versar sobre els mitjans públics, o 
sobre la indústria audiovisual, entre d’altres). 
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Preeminència de la llengua 
pròpia 

Extensió institucional * Valor del seu coneixement per accedir a l'administració 
(complementari, recomanable, indispensable) 
* Percentatge d'ús en el parlament i institucions regionals 
* Disposa d'instituts o acadèmies pròpies (S/N) 

 
Nivell de federalització de 
l'Estat 

Federalització institucional * Es reconeix el caràcter federal a la constitució (S/N) 
* Es reconeixen les unitats constitutives com a tals (S/N) 
* Existeix un òrgan d'arbitratge que representi equitativament totes 
les parts (S/N) 

Político institucional * Es reconeix el caràcter de nació de les nacions sense estat 
* Existència de quotes per a les nacions dins dels òrgans 
institucionals (S/N) 
* Es defineix l'estat com a plurinacional 

 
 
 
 
Grau de reconeixement de la 
plurinacionalitat  de l'Estat Social * Percentatge de ciutadans de la nació sense estat que tenen 

pertinença exclusiva 
* Percentatge de ciutadans de l'estat que reconeixen l'existència de la 
nació sense estat 

Govern estatal * A favor/ En contra/ No posicionada 
* Percentatge de cites a valors identitaris 
* Percentatge de cites a valors econòmics 
* Percentatge de cites a valors d'eficàcia i organitzatius 
* Percentatge de cites a valors de drets i llibertats 
* Percentatge de cites a la igualtat (liberalisme 1) 

 
 
 
 
Argumentació en el debat 
sobre l'espai de comunicació 

Govern regional * A favor/ En contra/ No posicionada 
* Percentatge de cites a valors identitaris 
* Percentatge de cites a valors econòmics 
* Percentatge de cites a valors d'eficàcia i organitzatius 
* Percentatge de cites a valors de drets i llibertats 
* Percentatge de cites a la igualtat (liberalisme 1) 

 

6. Recursos 

6.1. Econòmics 

El doctorand gaudeix d’una beca FI de la Generalitat de Catalunya que cobreix una dedicació 

complerta a la recerca. La mateixa beca permet un avantatge en l’obtenció de borses de viatge 

per tal de realitzar estades breus en altres universitats europees.  

 

6.2. Documentals 

Part I i II 

La primera i la segona part d’aquesta tesi, al ubicar-se’n en un treball teòric i conceptual dins la 

teoria política, es basen en una ampla revisió de la literatura existent en aquesta branca científica 

(vegeu l’apartat de bibliografia). 

Part III 

En la tercera part, la qual inclou els estudis de cas de Catalunya, Escòcia i Flandes, recollim la 

documentació necessària per tal de realitzar aquests estudis i contrastar els models teòrics amb 

la situació política real. Com a documentació revisarem: 
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- Actes de les sessions de debat sobre traspassos de competències sobre comunicació dels 

parlaments respectius. 

- Els programes i altres comunicats dels diferents partits de Catalunya, Escòcia i Flandes, 

especialment en els punts que tracten sobre comunicació. 

- Les notícies dels mitjans de comunicació en relació a la demanda/traspàs de competències de 

comunicació cap a les nacions sense estat esmentades. 

- Legislació bàsica, en referència a autonomia i comunicació, extreta dels governs de les nacions 

sense estat i dels estats on estan ubicades. 

- Llibres blancs i directives sobre comunicació de la Unió Europea 

 

6.3. Contactes 

He mantingut una estreta relació amb Josep Gifreu, autor del concepte central d’aquest treball, 

qui s’ha ofert a fer un seguiment i una supervisió de la part relacionada amb l’espai de 

comunicació.  

 

7. Calendari previst 

1er any (curs 2008/09) 
− Realització del projecte de tesi 
− Realització de l'estat de la qüestió 
 
2on any (curs 2009/10) 
− 1er article sobre l’espai de comunicació i construcció nacional 
− Definicions conceptuals 
− Definició i models de l'espai de comunicació 
− Estudi de cas: Escòcia 
 
3r any (curs 2010/11) 
− 2on article sobre el concepte de control 
− Formes i possibilitats del control avui en dia 
− Inici dels estudis de casos: Catalunya i continuació d'Escòcia 
 
4t. any (curs 2011/12) 
− Estudi de cas de Flandes 
− Revisió articles anteriors 
− 3er article sobre el contrast dels models teòrics amb els estudis de cas 
− Preparació presentació i lectura tesi 
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