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Resum 
 

Investigació acadèmica sobre lideratge polític a Catalunya en l’àmbit de la comunicació 

mitjançant l’anàlisi dels líders dels partits majoritaris a les darreres eleccions al 

Parlament de Catalunya. El treball consisteix en l’estudi de l’estil de lideratge d’Artur 

Mas, José Montilla i Alícia Sánchez-Camacho partint d’una prèvia teorització del 

lideratge i d’una descripció d’aspectes del màrqueting polític enfocats al candidat.   

 

 

Resumen 
 
Investigación académica sobre liderazgo político en Cataluña en el ámbito de la 

comunicación mediante el análisis de los líderes de los partidos mayoritarios en las 

últimas elecciones al Parlament de Catalunya. El trabajo consiste en el estudio del 

estilo de liderazgo de Artur Mas, José Montilla y Alícia Sánchez-Camacho partiendo de 

una previa teorización del liderazgo y de una descripción de aspectos del márqueting 

político enfocados al candidato.  

 

 

Abstract 
 

Academic research on political leadership in Catalonia in the field of communication, by 

analyzing the most representative leaders in the last elections for the Catalan 

Parliament. This project involves the study of the leadership style of Artur Mas, José 

Montilla and Alicia Sánchez-Camacho with a previous theorization of the leadership 

concept and a description of aspects regarding political marketing focused on the 

candidate. 

 
Paraules clau 
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Introducció 
 

Justificació del tema  

 

Quan es parla de màrqueting polític es tracten molts aspectes, que cada cop 

més s’encaminen a fixar-se en el cap de llista, aquell a qui el partit proposa com a 

candidat a guanyar unes eleccions i que acaba sent el centre de totes les campanyes i 

el canal principal per on es transmeten els missatges, tant electorals com d’imatge de 

partit.  

Centrant-se en el candidat es plantegen quines serien les característiques ha de 

tenir aquest per a encapçalar un ajuntament, una comunitat autònoma o un país i 

l’atribut principal en què més teòrics coincideixen és el lideratge. Ara bé, els qui empren 

aquest terme, per bo o per dolent, saben què és un líder? Saben si s’hi neix o si es fa? 

O si tots els lideratges són iguals? Quin és el seu paper i si són necessaris?  

Es podria dir que el líder és aquell que té una capacitat de persuadir o dirigir 

altres persones per a aconseguir uns objectius sostinguts per aquest i compartits pels 

seus seguidors. Ha de ser, doncs, una espècie d’heroi carismàtic i una persona 

exemplar, que encarni ideals i que assoleixi metes reals i concretes per a propòsits 

comunitaris. El líder polític, a més a més, ha de saber comunicar totes les seves 

propostes amb habilitats oradores i empatia, entre d’altres aptituds.  

 

Hipòtesi i recerca 

 

Són així, els nostres líders? L’objectiu del present treball consisteix a analitzar el 

lideratge de tres líders de l’escena política: Artur Mas (CiU), que va aconseguir la 

presidència de la Generalitat de Catalunya després de dues candidatures exitoses però 

amb desenllaç frustrant arran d’aliances entre altres partits;  José Montilla (PSC), 

expresident de Catalunya juntament amb ERC i ICV, a qui s’atribueix un govern 

considerat majoritàriament com a dolent; i Alícia Sánchez-Camacho (PPC), una dona 

que ha aconseguit situar el seu partit més amunt que els seus predecessors i en la seva 

primera candidatura. 

Matisant més la hipòtesi que ens ocupa, amb aquesta investigació s’estudien 

principalment les habilitats comunicadores d’aquests tres polítics, així com les seves 

estratègies de campanya, la seva aparença i, per tant, la imatge que projecten a 

l’electorat. Es demostra que els lideratges d’Artur Mas i d’Alícia Sánchez-Camacho, tot i 

ser molt diferents entre ells poden funcionar perfectament i al mateix temps s’estudia 

per què José Montilla és considerat l’antilíder.  
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El present treball inclou, en primer lloc, una breu teorització del concepte de 

lideratge en general i tot seguit aplicat a la política. En el mateix capítol es tracta el 

paper del líder polític en els mitjans de comunicació, parant especial atenció a les seves 

habilitats comunicatives i a les intervencions dels media en el seu procés constant de 

captació de votants. També s’han estudiat les campanyes electorals per tal de 

contextualitzar el lector en la complexitat i riquesa del màrqueting polític i perquè alhora 

és un aspecte que es tracta a posteriori en cada un dels tres casos. En aquest epígraf, 

a banda de donar algunes pinzellades sobre com es defineix una campanya, també es 

subratlla la normativa reguladora i s’emmarquen algunes crítiques al seu funcionament.  

En el mateix capítol s’analitza la figura de l’spin doctor, denominació d’origen 

anglosaxó que rep l’assessor i estratega de comunicació d’un professional de la 

política. Tot seguit s’analitza un estudi del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) 

a mode de record del mapa preelectoral per tal de traslladar el lector al panorama del 

2010. Sempre quant a projecció de lideratge. 

Un tema que també s’aborda és el de l’estètica en la política. Una bona 

aparença no dóna la victòria en unes eleccions, però no deixa de ser la seva carta de 

presentació. Recordem que a François Mitterrand, expresident de França, se li van 

llimar els ullals per a restar agressivitat a la seva imatge.  

Un altre aspecte que es tracta és el comportament dels candidats en un debat 

televisiu. Durant la campanya del 28N de 2010 es va celebrar un debat a sis i es va 

estar a punt de dur a terme un cara a cara entre Artur Mas i José Montilla.  

Per acabar amb aquest capítol s’estudia un factor important en la formació de 

l’opinió pública sobre els nostres líders, i és la influència que exerceix sobre els 

ciutadans el programa de sàtira política Polònia, dirigit per Toni Soler (Minoria Absoluta) 

i emès cada dijous a la televisió pública catalana, TV3.  

El segon capítol tracta un a un els tres líders mencionats anteriorment. De tots 

ells se’n fa una breu biografia introductòria, seguida d’una anàlisi del seu lideratge en 

termes de comunicació i de retruc també en clau política. Tal i com s’ha apuntat, es fa 

un estudi de les seves maniobres de campanya, el perquè de les seves estratègies i els 

seus resultats obtinguts, contrastats o corroborats amb les seves expectatives. Per 

concloure tots tres apartats es fa un repàs a la seva aparença, encara que és un tema 

que va apareixent a mesura que avança el text, en boca dels entrevistats. Per acabar 

amb el contingut del treball, es comparen els dos lideratges més forts presentats al llarg 

de l’escrit. 
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Metodologia de recerca 

 

Per tal de dur a terme la investigació s’ha recorregut a articles sobre lideratge, 

llibres especialitzats, cursos formatius i fonts expertes en la matèria: polítics, spin 

doctors i formadors d’opinió, que són els que han configurat la major part del contingut 

del present treball. Tota la informació recaptada aporta en primer lloc una visió global 

del pes que exerceix la comunicació en la projecció d’un líder polític i, en segon terme, 

una radiografia de l’estil de cadascun dels candidats a l’hora de capitanejar el seu partit. 

En acabar s’assignen les seves aptituds als tipus de lideratge proposats en la teoria que 

encapçala la investigació per lligar les conclusions obtingudes amb els coneixements 

previs. 

Com a punt de partida de la investigació es va parlar amb l’escriptor i cronista 

Antoni Puigverd perquè dibuixés l’escenari polític en què es trobaven els líders a 

estudiar i fes cinc cèntims sobre el seu tipus de lideratge. Arran d’aquesta trobada es va 

poder treballar amb una idea més ferma sobre el panorama a estudiar. Així mateix, per 

a tancar l’estudi es va quedar un migdia amb Pilar Rahola perquè posés ordre a la 

informació obtinguda i situés en rellevància les millors conclusions. Entremig hi va haver 

trobades amb el Director de Comunicació de la Generalitat, Jordi Cuminal, que va 

prendre part en l’elaboració de la campanya d’Artur Mas per a les eleccions del 2010; 

amb Eladio Jareño, cap de premsa d’Alícia Sánchez-Camacho i amb Miquel Iceta, 

portaveu del PSC.  

A aquests tres últims se’ls preguntava, en primer lloc, com concebien el 

lideratge, és a dir, quines característiques havia de posseir el líder polític al seu parer. 

Tot seguit se’ls demanava que avaluessin els líders dels altres dos partits i finalment es 

procedia a analitzar el seu propi candidat, amb preguntes concretes que havien sorgit 

d’interpretacions d’Antoni Puigverd durant l’entrevista inicial, d’un procés de consulta de 

sondejos i articles d’opinió del diari La Vanguardia i també de les acusacions dels altres 

partits, que emergien de les entrevistes i de notícies trobades a l’hemeroteca del mateix 

diari.  

Als annexes es troben les aportacions dels entrevistats transcrites però sense 

una estructura pregunta – resposta donat que les qüestions a plantejar solien ser 

obertes i les trobades eren diàlegs que no seguien una estructura estricta. Tot i així, el 

guió que se seguia per a efectuar-les es troba annex abans de cadascun dels escrits 

corresponents.  
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I. LIDERATGE I MÀRQUETING POLÍTIC 
 

1. Concepte de lideratge 

 

Es troba el concepte de lideratge en molts aspectes de la vida. Apareix en l’àmbit 

professional i també en el social i resulta molt difícil de definir, fet que el converteix en 

centre d’estudi per a psicòlegs, sociòlegs i politòlegs. Un especialista reconegut en 

temes relacionats amb el poder i el lideratge, Joseph S. Nye, va dir que el lideratge és 

com l’amor, el reconeixes però no saps com definir-lo, ni mesurar-lo. Així doncs, per a 

teoritzar-lo s’han de “tenir en compte referents geogràfics, històrics, polítics, 

professionals; o bé reparar en la diversitat d’objectius i propòsits dels grups o 

organitzacions en què s’ha manifestat al llarg del temps.”1 Tot i així, no hi ha manera de 

trobar una definició unànime i inclús el psicòleg Martin Chemers qualificava la teoria 

contemporània de lideratge com a “complexa, fragmentada i contradictòria”2  arran de la 

multiplicitat de confoses formes en què era definit aquest fenomen. Northouse va 

identificar una sèrie d’elements comuns en els anteriors intents: “és un procés; va del 

bracet amb la influència; s’exerceix dins i respecte a un grup i va encaminat a una 

meta.”3 

Aquest i Natera4 recalquen tres aspectes: la capacitat de lideratge (tret o qualitat 

atribuïble a una persona, segons Northouse); la posició del lideratge, lligada a la 

capacitat d’adaptació a diferents circumstàncies i la conducta del lideratge, basada en 

el seu comportament i en la seva relació amb els seguidors. Així doncs, segons aquesta 

última divisió, un líder és d’una manera o una altra en funció de les activitats que dugui 

a terme en una posició determinada i depenent del grup o la organització, a qui ha de 

dirigir cap a un objectiu compartit.  

Una altra classificació que trobem al llibre de Delgado Fernández és la de F. 

Carter, que tracta el líder com un polaritzador dels membres d’un grup; com un individu 

capaç de dirigir el grup cap als seus objectius; com l’elegit per a una funció en concret 

pels membres del grup; també l’entén com aquella persona capaç d’impulsar el grup a 

                                                
1 DELGADO FERNÁNDEZ, SANTIAGO. Sobre el concepto y el estudio del liderazgo, Una propuesta de 
síntesis. Universidad de Granada. Psicologia Política, Nº 29, novembre  2004, p. 7 
2 Íbidem p.7 cfr. CHEMERS, M. M. (1997): An Integrative Theory of Leadership, Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers Mahwah, Nova Jersey, Londres, p. 1.  
3 Íbidem p.7 cfr. NORTHOUSE, 2001, p. 3 
4 Íbidem p.7 cfr. NATERA PERAL, A. El liderazgo político en la sociedad democrática, Centro de Estudios 
Políticos, Madrid, 2001 p. 23. 
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partir de la integració, la cohesió, la sinèrgia, la moral, la sociabilitat i la permeabilitat i, 

per últim, com aquell que posseeix una conducta segons qui el jutgi com a líder. 5 

Mann i Bell, defensen que el líder ha d’estar “dotat de poder i voluntat”. 6 Una 

definició que convenç més és la que ens proposa Reuter: el lideratge “és el resultat de 

l’habilitat per a persuadir i dirigir homes, sense prejudici del prestigi o poder que deriva 

del càrrec o d’altres circumstàncies externes.” 7  

La Doctora en psicologia Anja Achtziger proposa més definicions en 

l’assignatura de lideratge a la Zeppelin Universität d’Alemanya8. Aquestes es poden 

resumir dient que el lideratge és “l’art d’influenciar a altres persones directament i 

intencionadament per arribar a una meta.” També destaca que el líder és aquell que 

ocupa una posició assignada per la seva companyia i que dirigeix activitats en grup 

amb l’habilitat de decidir què s’ha de fer i aconseguir que els altres ho vulguin acomplir.  

En resum, el lideratge és la capacitat de convèncer altres persones, un grup, 

una comunitat, un país, d’actuar d’una determinada manera. 

 

2. Lideratge polític 

 

Un líder polític ha de ser algú capaç d’explicar què està passant, què hauria de 

passar i el camí per arribar-hi. Ha de ser capaç d’orientar a la gent que el vol seguir.  

Les definicions exposades prèviament han construït un concepte de líder que es 

podria aplicar al polític. No obstant això, també se’n troben de concretes per a aquesta 

figura, i destaca la de G.D. Paige a The Scientific Study of Political Leadership, qui 

concep els líders com “determinades persones en interacció amb altres de similar 

potencial que es comprometen en iniciatives de rellevància social”. Per a ell, les 

variables que determinen el líder són la personalitat, els rols, les tasques, els valors i un 

entorn específic.9 A banda d’aquesta definició, innumerables autors han dit la seva al 

llarg de la història. Tots destaquen el poder d’aquest individu per sobre del seu col·lectiu 

i la seva funció de dirigir-lo cap a una meta en comú, “obtenint la cooperació, el 

respecte i la confiança precisos”. Aquest líder, a més, ha de saber detectar les 

qüestions rellevants per donar-hi respostes i motivar i fomentar la participació.  

No s’ha d’oblidar que la base d’un líder és allò que el mou: quines finalitats 

persegueix i quins valors el sustenten. Sense creences, ni idees ni un projecte polític no 

                                                
5  Íbidem p.8 cfr. CARTER, L.F., Sobre la definició del lideratge (1953): Group Relations at the 
Crossroads, Harpers, NY., 262-265. 
6 Íbidem p.9 cfr. BELL, 1990, p. 386. 
7 Íbidem p.9 cfr. REUTER, (1941), citada en Natera Peral, A. (2001): op. cit., p. 24. 
8 ZEPPELIN UNIVERSITY. Assignatura Leadership en el Màster Corporate Management and Economics. 
Alemanya, primer semestre del curs 2011/2012 
9 Íbidem p13 
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es pot concebre la seva permanència al capdavant d’una llista, d’un partit o d’un 

govern.  

Un altre element crucial del líder polític és l’empatia, l’acostament al seguidor, al 

ciutadà susceptible de votar-lo. S’han de cuidar molt les relacions personals però 

sobretot amb els mitjans de comunicació donat que la dimensió del grup humà al que 

es vol influir dificulta una relació directa de persona a persona. A més a més, els media 

ho filtren tot i els missatges no arriben amb la força amb què els transmeten. Cultivant 

aquesta relació, però, s’afavoreix aquell caliu que es respira en els actes multitudinaris 

en què veiem els seguidors completament entregats. Els polítics han de transmetre la 

imatge de persones amb les quals es pot comptar, treballar i comprometre’s. Saben que 

la clau està en guanyar-se la gent, i per això és un aspecte que cuiden curosament.  

Pel que fa al lideratge com a teoria, els romans encunyaven el terme auctoritas, 

que es refereix a la idea de la veritat, de la justícia i la sinceritat: els valors morals lligats 

a la persona. El líder es guanya la gent gràcies a aquests i sobretot a la seva 

autenticitat, la coherència que hi ha entre el que es diu i els fets. L’autoritat estaria 

vinculada al qui té el poder de manar, potestas (potestat), amb força o per raons 

democràtiques. Es pot ser una autoritat amb manca d’auctoritas però l’ideal és que 

aquell qui en té es guanyi la confiança de la gent i aconsegueixi la potestat. Si no tenen 

auctoritas poden arribar a manar a la força, i aquesta condició seria contrària a les 

bases del lideratge, que implica persuasió; no obediència. Liderar no es pot confondre 

amb manar pel simple fet de tenir poder. En aquest cas estaríem parlant d’una 

dictadura. La màgia del lideratge és que convenç sense coerció, i ho fa des dels valors. 

El que ha de fer un líder polític és bàsicament traçar objectius, transmetre 

valors, motivar la societat i administrar el país.  

 

2.1. Classificació de trets i característiques dels líders 

 

Pel que fa a les característiques personals, l’important és delimitar i observar el 

conjunt de trets específics, nats o adquirits, que posseeixen els nostres líders per tal 

d’identificar quines habilitats i qualitats es necessiten per ser un bon cap de llista i de 

distingir quins són els més eficaços respecte la resta.  

Stogdill considera que el rendiment, la responsabilitat, la participació i l’estatus 

constitueixen alguns dels principals factors associats al lideratge. 10 Delgado Fernández 

ens fa un repàs per la trajectòria de la concepció d’aquest terme començant “des de la 

idea d’un lideratge forçat per la seva educació, insert en La República de Plató, passant 

                                                
10 Íbidem p.9. cfr. STODGILL, R. S. “La orientación de la situación de rasgos”, en Browne, C. i  Cohn, T. 
(1958): op. cit., p. 52.  



 18 

per la idea de lideratge com el descrit per Aristòtil a La Política, delimitat per l’existència 

d’un conjunt de dots naturals”. 

Val a dir que “és molt difícil determinar la connexió entre un tret determinat i el 

major o menor èxit d’un líder.”11 Si més no, a continuació s’enumeren els trets que 

quatre autors assignen al líder exitós. D’aquests es destaca que el primer dels teòrics 

recalca que és imprescindible la masculinitat, concepció que va canviant al llarg dels 

anys. Quan parla de domini aclarim que es refereix a que ha de saber moltes coses. 

Aquest i Stogdill destaquen l’extraversió i la sociabilitat, que impliquen la comunicació. 

Michels, a més, situa en primer terme el talent d’oratòria.  

 

Mann Stogdill Bell R.Michels 

Intel·ligència Assoliment Poder Talent d’oratòria 

Masculinitat Rendiment Voluntat Força de voluntat 

Ajustament Iniciativa-participació  Solidesa ideològica 

Domini Confiança en sí mateix  Confiança en sí mateix 

Extraversió Responsabilitat  Bondat d’ànim 

Conservadorisme Cooperativisme  Desinterès 

 Tolerància   

 Influència   

 Sociabilitat   

 

Blondel distingeix dues dimensions segons l’impacte dels líders: per una banda 

tenim l’abast, que pot ser d’amplitud gran, moderada o petita/especialitzada, i per l’altra, 

la profunditat o intensitat, referent al grau de compliment dels objectius desitjats 

(programes polítics i promeses electorals). Aquest canvi pot ser profund, moderat o 

mínim. Aleshores, es troba una classificació del grau d’impacte que poden exercir els 

líders resumida en la taula següent, a la qual es torna a la conclusió per tal de valorar 

els tres polítics que ens ocupen.12 

 

 Intensitat del canvi 

A
ba

st
 d

e 

l’i
m

pa
ct

e 

 Mínim Moderat Profund 

Gran Salvador Paternalista Populista Ideòleg 

Moderat Confortador Redefinidor Reformista 

Petit/especialitzat Gestor Reajustador Innovador 

                                                
11 íbidem p. 10 
12 Íbidem p. 14 
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Sabucedo, per la seva banda, proposa una classificació més informal: diu que hi 

ha el flautista d’Hamelin, el venedor, el titella i l’apaga focs. Natera ens proposa dues 

branques principals a l’hora de classificar-los13. La primera és la competència política 

del líder, el qual mitjançant les seves habilitats personals duu a terme accions 

adequades que li permeten adoptar aquest rol. La segona és l’ambició, una disposició, 

positiva o negativa, a buscar poder per aconseguir propòsits o beneficis col·lectius o 

particulars. Aquí hi jugarien un paper important la credibilitat i la popularitat. El mateix 

autor ens planteja els tres processos del lideratge14: l’adopció de decisions polítiques i 

fixació de l’agenda (què s’ha de fer); la realització de tasques (com s’ha de fer) i la 

cerca de recursos i recolzament (de què disposem). 

Quant a la capacitat de reacció del líder, es poden distingir dos tipus: aquells 

que s’anticipen als esdeveniments per tal de controlar-los millor i de transformar tot allò 

que estigui a les seves mans (líder transformador) i els que esperen a veure què passa 

per a actuar en conseqüència. Aquests van a remolc o dels electors o dels 

esdeveniments (líder servidor).  

El filòsof i sociòleg alemany Max Weber els classifica per tipus de dominació: hi 

ha el lideratge carismàtic, caracteritzat per una confiança personal i un heroisme; el 

tradicional, de tipus patriarcal o feudal i el racional-legal, que es basa en la legalitat i de 

forma impersonal, propi de la democràcia. Gerth i Mills distingeixen el lideratge rutinari, 

de l’innovador i el precursor. Altres autors parlaran també de vitalitat física i vigor, 

intel·ligència i decisió en l’acció, voluntat d’acceptar responsabilitats, capacitat per a dur 

a terme les tasques, coratge, resolució i constància i per últim, empatia, que ja hem 

destacat anteriorment: comprendre els seguidors i les seves necessitats i tenir l’habilitat 

per a tractar amb la gent.  

Cal tenir en compte que cada líder està condicionat pel context històric en què li 

ha tocat encapçalar un projecte, que li pot brindar oportunitats o fracassos 

independentment de les seves capacitats. 

 

2.2. Com es construeix un líder polític 

 

La Doctora en psicologia Anja Achtziger15 recorda que el líder no es crea; 

apareix de forma natural en les institucions, en la societat (grup d’amics, família, etc.), 

                                                
13 DELGADO FERNÁNDEZ, Santiago. Sobre el concepto y el estudio del liderazgo, Una propuesta de 
síntesis. Universidad de Granada. Psicologia Política, Nº 29, Noviembre  2004, p. 21 
14 Íbidem p. 22 
15 ZEPPELIN UNIVERSITY. Assignatura Leadership en el Màster Corporate Management and Economics. 
Alemanya, primer semestre del curs 2011/2012 
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en el govern i en tots els àmbits de la vida. Aquesta persona, home o dona, disposa 

d’habilitats valorades pel grup que l’envolta, i que li asseguren l’èxit en el seu entorn. 

Són, per exemple, la facilitat de parlar amb soltesa, però prioritzant la qualitat del seu 

discurs; no la quantitat de participació. Sorgeix en grups més o menys grans, que 

anteposen la tasca de grup a l’esforç individual i s’asseguren el triomf escollint un bon 

guia, del qual en valoren la seva recompensa. Aquest té una experiència prèvia i sovint 

apareix en moment de crisi o estrès.  

El mateix concepte apareix en la teoria de Rejai i Phillips16, el quals afirmen que 

les experiències viscudes pel líder li proporcionen una visió i unes metes que atrauen 

seguidors que també volen aconseguir objectius valuosos.  

Un líder exitós ha de ser autoritari en puntes de màxim treball i quan s’exigeix 

l’excel·lència, i alhora ha de saber delegar amb empatia. La correcta execució d’aquest 

còctel de contundència i amabilitat assegura, segons Achtziger, l’èxit en la direcció 

d’una companyia, ja sigui un partit polític o una multinacional.  

Es troba també la visió del cronista Daniel Ureña, qui arran de les últimes 

eleccions americanes analitza la construcció de la imatge de líders polítics com Barack 

Obama o Sarah Palin en un article a La Vanguàrdia negant la premissa que “qualsevol 

persona, amb un bon equip d’assessors, pot ser catapultada a l’èxit en la política”.17  
“El lideratge polític requereix una base, una substància i un contingut sòlid. Sense fonament 

aviat se’n va en orris. Els assessors poden, amb més o menys èxit, potenciar els punts forts i 

mitigar les debilitats d’un polític, però afortunadament, les idees i els valors segueixen 

important. Per això, els líders més exitosos són aquells que posseeixen una identitat clara, 

assentada en valors i conceptes. I és que els líders han de concebre la seva comunicació com 

la de qualsevol altra marca, si bé sent conscients que en la política entren en joc elements molt 

més complexes que en l’àmbit comercial. La marca no és altra cosa que el lloc que un 

producte, servei o un líder, en aquest cas, ocupa dins la ment de la gent.  

La política, en la societat actual, és una qüestió de percepcions. Per suposat, el primer pas 

per a la construcció d’un líder polític és la definició de la seva identitat, que no ha de falsejar-se, 

sinó que ha d’estar assentada en la realitat. [...] 

Aquest nou estil de lideratge està estretament relacionat amb la influència dels mitjans de 

comunicació en la política, especialment la televisió, i, des de fa poc, d’Internet. La televisió 

està produint la personalització de la política i la generació d’històries al seu voltant. I tot líder 

necessita una història. [...] 

Per això, els elements que un líder polític a dia d’avui necessita són, entre d’altres, una 

identitat nítida basada en valors i idees; un gran domini de la comunicació oral; un llenguatge 

                                                                                                                                     
 
16 DELGADO FERNÁNDEZ, Santiago. Sobre el concepto y el estudio del liderazgo, Una propuesta de 
síntesis. Universidad de Granada. Psicologia Política, Nº 29, Noviembre  2004.p. 12 
17 UREÑA, Daniel. ¿Cómo se construye un político? La Vanguardia p. 21, 5 d’octubre de 2008  
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adaptat als mitjans de comunicació; un projecte polític i, com no, aquell element innat 

anomenat carisma.” 

 
Quant al sistema d’elecció intern dels partits, cal mencionar que es funciona per 

delegacions, és a dir, s’escullen uns representants, que són els qui decideixen per tots 

els que els han elegit. Som, per tant, en una democràcia per delegació. D’aquesta 

manera en el cas de Convergència i Unió, per exemple, un col·lectiu com el pinyol, del 

qual se’n parlarà més endavant, pot alçar un d’ells cap al capdavant de les llistes.  

 

3. El líder polític i els mitjans de comunicació 

 

Un líder es considera com a tal perquè és qui dóna la cara davant dels mitjans 

de comunicació. Són aquelles persones que apareixen dient o fent alguna cosa, 

projectant imatges de persuasió. “Aquesta comunicació afavoreix la creació d’una 

imatge pública necessària per a construir grups i per a vertebrar el recolzament”18. 

Gràcies a aquestes compareixences es reforça la notorietat i es diferencien millor els 

partits. 

Robert Agranoff apunta els elements claus per guanyar una campanya: el 

candidat és més important que el partit -personalització de la política-; els professionals 

de la comunicació han de dissenyar les campanyes –professionalització-; la investigació 

de l’electorat és fonamental -enquestes i sondejos-, i, sobretot, el paper que hi juguen 

els mitjans de comunicació, dels quals en subratllem l’increment de l’ús d’Internet en 

campanyes electorals. 

Val a destacar que un bon líder ha de tenir unes dots de carisma i de domini de 

l’escenari que l’empenyin a convèncer el seu públic projectant la imatge adequada a 

cada situació. Aquest concepte s’ha de recalcar molt ja que se sap que les càmeres 

enfoquen sempre aquells que s’hi posen millor i que fan més patxoca. Ens ho explica 

Delgado Fernández: 19 
Ha de posseir “l’aparença física i el domini gestual, la vestimenta, el decorat, la mímica, 

aptituds vocals, l’ús de la paraula, el maneig de l’argumentació, la facultat de deixar entreveure 

a través de l’actuació un caràcter atractiu o un cert carisma, la facilitat per a suscitar emocions 

en els receptors.”  

També s’ha de tenir en compte que no hi ha líder sense seguidors. Així doncs, 

les seves possibilitats de promoció depenen sempre del nombre i la importància 

d’aquests, que li serveixen per assolir els seus objectius, li aporten recursos i tenen 

alhora una funció divulgativa en el seu entorn.  

                                                
18 Íbidem p. 17 
19 Íbidem p. 17 
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3.1. La gestió de la imatge pública: el candidat  

 

El líder és el centre de l’oferta política. Hi ha una identificació entre el candidat i 

el missatge que sorgeix als EUA a partir dels anys 60. A l’any 72, el catedràtic de 

comunicació americà Agranoff observa que el candidat és el més important dins la 

campanya electoral i mica en mica aquesta figura va guanyant més pes i se l’escull i 

prepara perquè tingui una sèrie de garanties d’èxit davant la ciutadania. Aquest model 

de propaganda apareix als EUA perquè els partits són molt febles. Aquí, que són 

estructures estables, a priori no existiria aquesta necessitat, però s’empra perquè els 

partits estan molt desprestigiats –corrupció, poca credibilitat, etc.- i perquè havent-hi 

tants partits en lluita per apropar-se al centre, la ideologia queda desdibuixada.  

El procés de personalització de la política fa que també es personalitzi la 

comunicació. Els mitjans de comunicació en són cada vegada més còmplices. Se 

centren en vendre els candidats i assenyalen poques idees. Per la via audiovisual no es 

transmet ni la ideologia ni el contingut textual; sinó emocions, sentiments, altres tipus 

d’informacions que van al cervell per mitjà de la combinació de la imatge amb el so. La 

televisió és, doncs, l’ànima de la persuasió.  

El risc és que aquesta conversió del candidat en una estrella transformi la 

política en un programa del cor i que tot el que afecti a la seva vida pública i privada 

sigui d’interès i s’usi per enviar un missatge.  

 

3.2. Les capacitats bàsiques i habilitats en comunicació 20 

 

El caràcter. No quant a la personalitat real, sinó a la imatge que projecta a 

través dels mitjans de comunicació.  

La credibilitat: és la capacitat de generar confiança, vinculada a l’honestedat. 

També depèn de l’experiència del receptor amb el candidat.  

El dinamisme, l’habilitat de produir activitat. Hi ha dos tipus de candidats: l’actiu i 

positiu i el candidat passiu i negatiu. L’ideal és l’actiu, que genera activitat i a més la 

genera en positiu. Això està vinculat també a l’energia, a la força, la joventut, la calidesa 

i la simpatia. 

El carisma. Un líder és algú capaç d’anar per davant dels altres i que té gent 

que el segueix. Aquest atribut està en els ulls del que mira i es vincula amb conceptes 

com l’empatia, la popularitat –qualitat que es pot adquirir-, la solidaritat, etc. Un 

                                                
20 ABAT OLIBA CEU. Assignatura “Comunicació i Propaganda política”, impartida per Josep Maria Silva i 
Alcalde, curs 2010/2011 
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lideratge carismàtic connecta emocionalment ja que causa fascinació i atracció. S’ha de 

tenir en compte que amb excés pot acabar manipulant a la gent.  

La combinació del carisma amb la raó formaria el còctel perfecte i rep el nom 

d’intel·ligència emocional. És bàsic perquè en comunicació política el fonamental és no 

perdre els nervis i mostrar-se natural: emocionar-se sense desbordar, de forma 

raonable i equilibrada. Goleman explica que quan hi ha una contradicció entre les 

paraules i els gests, el que està per sobre és el gest. Això s’anomena la veritat 

emocional.  

Lourdes Martín21, per la seva banda, proposa una sèrie de paràmetres gràcies 

als quals els polítics poden agradar més. Aquests s’engloben en el like quotient i serien 

l’optimisme que transmeten; la simplicitat i espontaneïtat; el sentit de l’humor; l’empatia; 

l’accés o intimitat: capacitat de connectar amb el receptor i la narrativa, habilitat de 

saber explicar històries, conegut com story telling22: Aquest concepte sorgeix a finals 

dels anys 90, quan la gent demana que se’ls expliquin coses més enllà de conèixer el 

nom de la marca per poder-s’hi identificar. Aquesta seria, des d’aleshores, la nova 

manera de vendre productes, o, en aquest cas, polítics. Així doncs, les campanyes es 

converteixen en històries de la pròpia nació. Més endavant, sobretot gràcies a Internet, 

apareixen els story spinners, especialistes en comunicació que expliquen la història 

manipulant-la al seu favor. Aquest NON (Nou Ordre Narratiu) fomenta la barreja entre 

informació i entreteniment, que pot conduir a una manipulació de l’electorat.  

Tot i això, es remarca que aquest sistema és el que millor funciona per acostar-

se al votant, que se sent identificat amb el líder. Amb aquest mètode inclús se’l pot 

elevar a heroi, mitificar-lo perquè la gent el respecti i hi confiï més, tot i que sovint pot 

despertar una reacció contrària. Antoni Puigverd, en relació a l’anunci de la campanya 

d’Artur Mas en què s’alçava el mèrit d’haver aguantat dues derrotes, afirma que “pretén 

treure profit dels patiments soferts en aquests aspres anys d’oposició, però té un gran 

perill: presentar com heroic el que per a la majoria dels votants és normal [...] Poc 

l’importa al votant el desert de l’heroi perquè el seu desert és molt pitjor.”23 

 

3.3. La comunicació no verbal 

 

La comunicació no verbal que transmeten els candidats a través del seu cos és 

un aspecte clau a contemplar. Hi ha una sèrie d’elements que la classifiquen. En primer 

                                                
21 MARTÍN SALGADO, Lourdes. Marketing político. Arte y ciencia de la persuasión en democracia. Ed. 
Paidós, Barcelona, 2002 
22 SALMON, Christian. Storytelling, La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Ed. Atalaya, 
2008 
23 PUIGVERD, Antoni, Entre desiertos anda el voto. La Vanguardia p.19 14 noviembre 2010 
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lloc es troba la kinesística, relativa als gestos, l’expressió de la cara, els moviments, etc. 

També hi ha la proxèmica, que fa referència a l’ús dels espais entre l’emissor i el 

receptor. La segueix l’hàptica, el maneig del contacte físic: com donen la mà, per 

exemple. El parallenguatge va lligat amb l’ús de la veu: el to, la respiració, l’entonació, 

la velocitat, les pauses, etc. I, per últim, trobem la nervàntica, que reuneix tots els 

elements relacionats amb els nervis: gestos involuntaris, tics, etc. 

 

3.4. El paper dels mitjans 

 

Intervenen en el procés i sovint transformen el missatge. Exerceixen un paper 

democràtic de control, generen un debat que crea opinió, són la font d’informació bàsica 

i construeixen l’agenda setting, que els atorga la capacitat de “graduar la importància de 

la informació a difondre, donant-li un ordre de prioritat per a obtenir major audiència, 

major impacte i una determinada consciència sobre la notícia. De la mateixa manera, 

decideixen quins temes s’exclouen.”24 

Els sound bite (o talls de veu), les imatges, i la cobertura de les campanyes 

sovint els proporcionen productores vinculades i contractades pels propis partits, que 

n’escullen els trossos interessants. En aquest cas els mitjans exerceixen un paper 

passiu, donat que només han de col·locar les peces al telenotícies. Per tant, els votants 

consumim la informació política al seu gust. A això s’ha de sumar que els partits cada 

vegada reclamen més espai, més protagonisme, i fa que al final les campanyes acabin 

resultant feixugues per a l’electorat.  

Toni Aira apunta que els partits polítics envien cada matí un e-mail als líders i als 

principals portaveus amb les quatre o cinc frases falca al voltant del missatge del dia 

per tal que no es surtin del guió. Se’ls marca, també, els temes que han de colar. 25 

Respecte aquestes accions Miquel Iceta argumenta que “necessites com a mínim 

dos missatges (un al matí i un altre a la tarda per a omplir el telenotícies), que et convé 

reforçar-los mirant bé on els dius, rodejat de qui els dius, davant de qui, etc.” Respecte 

aquestes frases falca que apuntava Aira, explica que tenen un guió amb totes les 

iniciatives i propostes però que “a vegades has de trencar el ritme perquè ha sortit un 

atac d’un adversari que consideres que has de contestar perquè pot fer molt de mal, o 

una proposta d’un adversari que consideres que és un gran error i que és un motiu per 

a criticar-lo.” S’han d’ajustar sempre a les circumstàncies i amb una alta capacitat de 

reacció perquè els mitjans de seguida llancen el missatge i han de procurar que diguin 

                                                
24http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_establecimiento_period%C3%ADstico_de_temas 
25 AIRA, Toni. Periodista polític. “Qui caram assessora els polítics”, La tribu de Catalunya Ràdio. 24 de 
maig de 2012 
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el que s’ha decidit des del departament de comunicació del partit. Si no hi ha 

imprevistos, tots els missatges i accions realitzades durant la campanya són planejats 

amb antelació.  

 

3.5. Punts de contacte del líder amb l’electorat 

 

A banda dels mitjans de comunicació convencionals i no convencionals, els 

partits disposen de canals propis que assenyalem a continuació. Abans, però, comentar 

que els anuncis a diaris de pagament han disminuït molt donat que qui els llegeix ja té 

un criteri polític format. No obstant, als gratuïts encara hi tenen cabuda perquè els 

fulleja gent de tota mena. 

En referència als canals propis, o opcions de comunicació més estretes i 

properes al votant, es poden distingir entre bidireccionals i unidireccionals. Els primers 

es donen mitjançant eines interactives: cartes que donen resposta de l’elector o, ara 

gràcies a Internet i les noves tecnologies, a través de les xarxes socials; amb el 

contacte directe amb votants en estands al carrer, en signatures de llibres, amb el porta 

a porta, en visites a mercats, etc.; s’usen molt també els contactes succedanis: 

banquets col·loqui en què hi ha un feedback directe. En el cas dels actes públics el 

contacte seria indirecte. Les accions multitudinàries solen vendre’s com un èxit de 

campanya, però Miquel Iceta ens aclareix que “per molta gent que vagi a un míting 

segueix sent molt poca. I la gent que hi va ja saps que et votarà. Si omplim un Palau 

Sant Jordi, unes 20.000 persones, no és ni mig diputat. I si sumes tots els actes ningú 

arriba mai a 40.000”26, que en seria un. 

Els unidireccionals són bàsicament la literatura de campanya real o virtual: 

fulletons, programes en paper o Internet, documents, manuals del candidat, etc.; els 

mitjans de comunicació, tot i que hem de tenir en compte que –segons apunta Aira- “als 

periodistes els han ensinistrat bastant amb rodes de premsa sense preguntes”; els 

cartells electorals i el merchandising: clauers, pins, corbates, bolígrafs, etc. Hem de 

tenir en compte, però, que la televisió i la ràdio públiques solen estar limitades per la 

normativa electoral depenent de la representació parlamentària de cada partit. Li 

donarem un cop d’ull més endavant. 

Però abans cal aturar-se un moment a estudiar el cas del PSC, que té a veure 

amb l’estructura del seu electorat, del qual gairebé més de la meitat s’informa en 

castellà. Així doncs, sorgeix un problema, i és que “els mitjans que segueixen la política 

catalana són els que treballen en català; mentre que els que treballen en castellà la 

                                                
26 ICETA, Miquel. Portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Barcelona, Parlament de Catalunya, 19 
de juliol de 2012 
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segueixen menys i normalment en clau més negativa.”27 Per tant, els estrategues de 

campanya van haver de buscar nous missatges, altres formats i vies alternatives per a 

acostar-se al seu votant, i una d’elles va ser entrevistar-se a La noria (Tele5). Iceta, un 

pèl avergonyit, declara que Montilla “no hi hagués anat mai. També perquè no és un 

personatge que hi doni joc (en un programa del cor). Però era una de les maneres 

d’intentar arribar a gent a la que pels mecanismes més nacionals no hi hagués arribat.”  

Saltant per un moment a l’actualitat, s’ha d’aportar una dada significativa 

respecte a l’esmentat anteriorment, i és que aquest passat juny l’enquesta CEO (Centre 

d’Estudis d’Opinió) posava de manifest que la meitat de l’electorat del PSC no coneix 

en Pere Navarro (nou Secretari General del partit). 

 

4. Com es prepara una campanya28 

 

En una entrevista per al diari Feedbacktoday.net, David Madí, cap de la 

campanya de CiU, dóna les claus per a idear una campanya de principi a fi. Explica que 

per a preparar-se el primer esforç ha de ser trobar el punt neuràlgic de la campanya, 

allò que s’ha de transmetre. Una campanya és una superposició de capes que es van 

desgranant i en les que hi ha de tot: les declaracions, el disseny dels pasquins, les 

falques publicitàries, el programa electoral, etc. El primer que s’ha de treballar és el 

nucli dur, el que després generarà tots els elements. Una campanya electoral ha de 

tenir harmonia i una voluntat ferma de mantenir-la, comptant sempre amb un cert marge 

de maniobra donat que es pot alterar la campanya depenent de declaracions dels altres 

candidats o de la realitat del moment. Vindria a ser com una partida d’escacs: s’actua 

depenent de com reaccionen els demés. La direcció de la campanya és la que ho 

controla tot. Prèviament se celebren moltes reunions per a definir-ne la base, i 

aleshores es marquen les directrius de la campanya electoral.  

El candidat ha d’estar molt ben identificat amb la campanya i ha de tenir molt 

presents els seus punts a favor però també els punts dèbils. Els partits han de tenir molt 

clar si el més destacable del seu candidat és el seu carisma, la seva oratòria o 

simplement el missatge que transmet. Ell és qui verbalitza l’opinió del partit. Però mai 

es pot auto assignar la tasca de director de campanya si la seva missió és la de 

transmetre un missatge. Es troben molts tipus de candidats en aquest aspecte: des del 

qui té una gran disciplina i aguanta estoicament el que li demanin fins aquell que al 

                                                
27 ICETA, Miquel. Portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Barcelona, Parlament de Catalunya, 19 
de juliol de 2012 
28 MADÍ, David. Ex cap de comunicació d’Artur Mas. Las elecciones más importantes “Una campaña es 
como una partida de ajedrez". Diari online feedbacktoday.net, 16 de setembre de 2006 
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quart dia no pot amb la pressió i es deixa endur més pel que li ha dit el votant del carrer 

que per al que se l’ha estat preparant durant mesos. En qualsevol cas hi ha d’haver una 

d’haver una gran compenetració entre el candidat i la campanya.  

El període normal de preparació per a unes grans eleccions com les 

autonòmiques és d’un any. Per als nacionalistes, com seria el cas de CiU, les eleccions 

autonòmiques són les més importants, per això és a la que es dediquen més esforços, 

més personal i més pressupost, el màxim que els permet la llei.  

Quant als actes i suports de propaganda política, Madí explica que amb 

anterioritat s’han qüestionat els grans actes multitudinaris com els mítings, però ell 

opina que encara els queda molta vida. Admet que tot té molt de show televisiu, però 

que alhora és un aspecte molt important per a transmetre un missatge clar i ser el motor 

d’una mobilització que resulta essencial per a l’electorat. També creu que és molt 

probable que amb el temps s’innovi el format, però cap a més espectacularitat. 

“L’essència no en canviarà”. Destaca, a més, l’auge de les noves tecnologies. “Internet 

va guanyant protagonisme i s’ha convertit en un instrument essencial de treball.”  

Durant la campanya, confessa, els quinze dies són molt intensos, es dorm poc i 

hi ha molta pressió. “En aquestes dues setmanes es treballa en un cicle comunicatiu de 

24 hores amb diversos equips que es van rellevant i que van donant cobertura 

contínuament.” Aleshores són els mitjans els que donen dinàmica a aquestes 

informacions, que són només la culminació d’un treball que porta mesos en gestació. 

En el cas de CiU, en tenir presència en tots els municipis de Catalunya, s’ha d’assistir a 

uns dos mil actes, així que tot requereix molt temps de preparació.  

És aleshores quan durant aquesta investigació es qüestiona si és oportú centrar 

les campanyes en els candidats, i Toni Aira hi dóna la resposta:  
“Ells no han de ser els protagonistes però cada cop són més importants perquè la nostra 

societat cada vegada viu més de l’impacte emocional que transmeten els mitjans. Per tant, la 

política ens ha d’entrar més pels ulls, amb missatges que s’entenguin. A vegades se’ls en va de 

les mans. Si cauen en l’obsessió d’intentar controlar-ho tot és un problema. Ara bé, si ajuden a 

explicar millor la política per fer-la més divulgativa, fantàstic.”29 

Es tanca aquest punt aclarint que la decisió de vot no es pren durant la 

campanya. La precampanya dura tota una legislatura, tant per al president com per als 

partits que es troben a l’oposició. Les seves accions i propostes durant aquells quatre 

anys són les que crearan la concepció del seu partit en la ment del possible elector. 

Aleshores, per a què serveix aquest període de quinze dies tan intensos? Doncs 

bàsicament per a activar la població. Se’ls dóna motius per a que els votin. Serveix per 

a mobilitzar l’espai propi del partit i no tant per intentar abastar altres llocs. Els partits no 

                                                
29 AIRA, Toni. Periodista polític. “Qui caram assessora els polítics”, La tribu de Catalunya Ràdio. 24 de 
maig de 2012 
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gasten les seves energies anant a pobles o zones de les quals saben que no 

n’obtindran ni un vot.  

Es contempla que la fidelitat de vots als partits, tot i que va baixant, encara és 

molt elevada. Per tant, s’ha de fer una bona feina per assegurar el vot de sempre i 

poder anar treballant en expandir-se. Depenent de la feina feta durant el mandat 

anterior els partits gaudiran o patiran les conseqüències. Les campanyes, a més, han 

de ser coherents amb l’actuació durant aquests quatre anys.  

 

4.1. Campanyes autonòmiques de 2010 

 

En les eleccions del 28N de 2010 CiU partia com a partit favorit. Per aquest 

motiu tots els altres partits centraven “els seus respectius missatges inicials a atacar a 

Artur Mas, el candidat que, segons els sondejos, rep recolzament dels votants 

insatisfets de la resta de les formacions polítiques”30. Aquest mateix comportament es 

percebia en el debat a sis, del qual en parlarem més endavant. Mas, per la seva banda, 

presentava la seva campanya com una “batalla del futur contra el passat”. 

Durant la campanya del 2010 es van veure pràctiques propagandístiques 

ofensives, fet que va aixecar molta polseguera en els mitjans de comunicació i en 

l’opinió pública. Miquel Roca Junyent ens recordava que “ara es precisa un govern 

sòlid, estable i cohesionat.” Malauradament, la campanya no anava en aquesta 

direcció, sinó més aviat cap a “o distreure l’atenció dels electors o aconseguir que no 

vagin a votar. Amb orgasmes i nuus, videojocs i altres ofertes variades, però d’igual 

frivolitat i superficialitat, la campanya té dificultats per a centrar-se en el que realment 

interessa a l’elector”.31 

 

4.2. Normativa que regula les campanyes electorals 

 

La llei 5/1985 32  diu que les institucions públiques poden fer campanyes 

institucionals per informar sobre les eleccions i per incentivar el vot sense influir en la 

orientació d’aquest. Aquesta publicitat es fa en espais gratuïts, en mitjans públics, i en 

premsa de titularitat privada.  

Les campanyes estan orientades només a la captació del vot i comencen quan 

fa 38 dies de la convocatòria de les eleccions i dura 15 dies A les 0 hores del dia 

anterior a les eleccions s’acaba la campanya electoral (Art. 51). Per tant són 44 dies 

                                                
30 BARBETA, Jordi. Todos contra Artur Mas. La Vanguardia p. 14, 12 de novembre de 2010 
31 ROCA JUNYENY, Miquel. La gran oportunidad. La Vanguardia p.26, 23 de novembre de 2010 
32 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régimen Electoral General. Seccions IV, V i VI 
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entre la precampanya i la campanya oficials, sense tenir en compte que la 

precampanya en realitat dura tota la legislatura, durant la qual cada partit transmet la 

seva visió i treballa amb les seves accions per a captar i conservar votants. La 

diferència entre precampanya i campanya és que a la primera no es pot demanar el vot.  

Pel que fa als espais gratuïts, els ajuntaments han de cedir locals gratuïtament 

per a celebrar actes i col·locar-hi cartells, pancartes, pòsters, etc. Tal com hem 

comentat, els espais es distribueixen de manera proporcional a la representació que 

aquells partits van obtenir a les ultimes eleccions.  

Es pot fer publicitat a la premsa i emissores privades però pagant i amb unes 

limitacions amb un percentatge del pressupost. (20%) 

La publicitat gratuïta també s’assigna en funció de la representació: els que no 

en van obtenir o no es van presentar, tenen 10 minuts; els que disposen del 5% del 

total dels vots vàlids a les anteriors eleccions tenen 15 minuts; els que es troben entre 

el 5% i el 20% s’emporten 30 minuts i els que superen el 20% en poden usar fins a 45.  

 

4.3. Crítiques a les campanyes electorals  
 

Pilar Rahola, quan en té ocasió, diu sense pèls a la llengua què en pensa, de les 

campanyes:  
“Jo les campanyes les aboliria. O les deixaria en 4 dies. Valen una pasta. Si tinguéssim el 

sistema electoral americà, que durin dos mesos! Són una font de vida política extraordinària. La 

gent ho segueix massivament, i parlen de tot! I ningú diu a un periodista “escolta, aquesta 

pregunta no me la pots fer”. Compares això amb el debat titella i absurd i ximple que van fer 

amb el Campo Vidal (moderador del debat entre Rubalcaba i Rajoy) on el qual el periodista no 

existeix per res... 

Una campanya electoral anglosaxona, o fins i tot a la francesa, endavant. Però les que es fan 

a l’Estat espanyol, i Catalunya està desgraciadament en el mateix vaixell, són absurdes, és a 

dir, és la repetició d’esquema, d’eslògans, uns debats absolutament controlats pels comissaris 

polítics, fins i tot es controla el color de les corbates i on es posarà cadascú i com estarà l’aire 

condicionat. Una incapacitat absoluta de tenir un flux directe del ciutadà amb el seu 

representant polític. Són una autèntica presa de pèl. Per tant, que es redueixin a quatre 

eslògans i tres debats mal muntats i ja està, que no es gastin més diners. El sistema electoral 

necessita una revisió molt profunda.”33 

Kepa Aulestia, periodista de La Vanguardia, observa que les campanyes 

electorals formen part dels procediments que exigeix la democràcia, però que “cada cop 

susciten més els dubtes sobre la seva utilitat real com a recurs per a fomentar la 

participació política i assentar l’exercici d’aquesta en una ciutadania que compta amb 

un nombre creixent de vies d’expressió i de comunicació.” 
                                                
33 RAHOLA, Pilar. Periodista. Hotel Pòdium de Barcelona, 17 de juliol de 2012  



 30 

“Les campanyes –segueix- han deixat enrere l’algaravia del carrer de cartells, pancartes, 

caravanes de cotxes i megafonia motoritzada per a traslladar-se als vídeos que es pengen a 

Internet i a les xarxes socials. Però la rellevància d’això últim continua depenent del ressò que 

obtinguin la premsa escrita i els informatius de ràdio i televisió.  

Les campanyes pateixen tres problemes: estan dissenyades per a activar el propi vot, perquè 

als protagonistes els sembla ociós dirigir-se al conjunt de la població; tendeixen a impedir la 

intermediació crítica –periodística- entre els candidats i els votants a l’hora d’establir balanços 

de la seva trajectòria, d’avaluar la novetat de les seves propostes o de perfilar clarament les 

seves intencions, i eviten el debat públic.”34 

Una altra observació de Rahola sobre la feblesa del nostre sistema electoral i de la 

concepció de la política per part de la població sorgeix quan es compara el nostre Estat 

amb altres electoralment molt actius com Anglaterra o els Estats Units. “Són països en 

els quals el mèrit propi, la capacitat de seduir al votant és absolutament fonamental: la 

persona prima per damunt de les sigles del partit. Aquí el que prima és el sistema de 

partits per damunt de les persones i el que es ven al final és un producte.” I, fent 

referència a Montilla, apunta que “a vegades (es ven el producte) amb lideratge i a 

vegades sense. Aquí a Catalunya venen socialisme.” 

 
 

5. Els Spin doctors 

 

L’spin doctor és l’assessor i estratega de comunicació d’un professional de la 

política. Temps enrere la seva tasca exigia un alt nivell de discreció. Ara, però, és una 

figura cada cop més coneguda ja que la seva funció guanya importància eleccions rere 

eleccions, encara que “quan s’exposen massa a la llum, són una presa fàcil i un 

element d’erosió del seu líder.”35 A la imatge pública dels polítics ha d’anar lligada la 

seva capacitat per a aparèixer en els mitjans de comunicació de forma creïble. Saber 

transmetre i comunicar forma part de la seva labor com a polítics, i la funció de l’spin 

doctor és, a banda de parar els cops dirigits al líder, explotar les seves habilitats i que 

totes les tasques polítiques es comuniquin de la millor manera possible “perquè en una 

política que concep els seus candidats i líders com a productes, cal que hi hagi algú 

que sàpiga vendre’ls. [...] Calen aptituds per persuadir el públic que les alternatives són 

pitjors. Calen experts que facin que els votants potencials s’hi fixin”. Són aquests, en 

efecte, els qui parlen eficaçment a l’orella dels líders i que s’amaguen a la seva ombra. 

S’entén millor en saber que a Karl Rove, spin doctor de George W. Bush, l’anomenaven 

el cervell de Bush. Per la seva banda, Alastair Campbell, mà dreta de Tony Blair, feia 

                                                
34 AULESTIA, Kepa. Alternativa de campaña. La Vanguardia p.23, 23 de novembre de 2010 
35 AIRA, Toni. Els Spin Doctors, com mouen els fils els assessors dels líders polítics. Ed. Columna, 
2009 
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dubtar sobre qui liderava a qui: “Quan el primer ministre parla, allò que se’ns transmet 

és pur Campbell.” 

Tanmateix, val a dir que aquest càrrec suposa un desgast important “que no 

deixa de ser part de l’estira-i-arronsa entre professionals de la comunicació i la guàrdia 

pretoriana del líder. Aquest intent continuat d’introduir consignes [...] acaba passant 

factura i fa de la vida (política) dels spin doctors una aventura fugaç” 

Toni Aira, periodista especialitzat en comunicació política, i en concret en la figura 

dels Spin doctors parla dels polítics en l’entrevista a Catalunya Ràdio. “Estan molt 

exposats en un aparador, que són els mitjans de comunicació. I cada vegada més, les 

24 hores del dia.” Les seves compareixences han de semblar molt espontànies, “però 

ho tenen molt guionitzat. En Montilla a les primeres eleccions en el seu equip comptava 

amb un dels guionistes del Buenafuente entre els seus redactors de discursos per a 

posar-li una mica de salsa.” Respecte aquesta observació, Iceta reconeix que “va tenir 

diverses ajudes professionals tant des del punt de vista de la formulació del relat com 

de l’expressió mateixa. Preparació de tipus genèric i sobretot preparació pels discursos 

més importants i pels debats de televisió.” 

Els assessors de comunicació i d’estratègia política sempre han de comptar molt 

amb la naturalesa del personatge que tenen i mai fer caure el seu actor polític en la 

sobreactuació. Podríem dir que assignar-li segons quins guionistes hauria estat forçar la 

màquina. 
“És molt important transmetre autenticitat. Un tant per cent elevadíssim està assajat i patinen 

quan intenten protagonitzar, i això és un drama en els debats cara a cara. Estan tan 

ensinistrats que no contesten el que els pregunten perquè no se’ls enduguin al seu terreny. Són 

diàlegs de sords. Que els polítics no ho tinguin tot encaixonat és una cosa que el públic 

agraeix. Això empatitza més. [...] La política eriçó: els volen protegir tant dels mitjans de 

comunicació que posen les punxes en guàrdia i això els allunya de la societat. La percepció de 

la societat mediatizada es basa cada cop més en el carisma i aquest encotillament els allunya 

el seu carisma en potència.”36 

Es reforça aquest punt recordant que “en una societat hipermediàtica, basada en 

l'entreteniment audiovisual, la imatge cotitza a l'alça i el llenguatge dels polítics s'hi 

adapta. Les seves paraules han de connectar ràpidament amb un auditori escèptic i 

aficionat a fer zàping.37 

En el seu llibre Els Spin Doctors, Aira analitza els spins de Mas i Montilla. 

Atribueix a David Madí, mà dreta de Mas durant les seves campanyes, l’americanització 

de la política al nostre país ja que, segons ell, incorpora les noves tecnologies i juga 

amb una progressiva desideologització de la política. Per a rebaixar la concepció sobre 
                                                
36 AIRA, Toni. Periodista polític. “Qui caram assessora els polítics”, La tribu de Catalunya Ràdio. 24 de 
maig de 2012 
37 AIRA, Toni. Màrqueting Polític: l'art de guanyar eleccions. Ed. Trípodos, 2008 
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el poder dels spin doctors a l’hora de marcar la línia dels partits, Mas afirma que el 

contingut dels missatges electorals els va decidir ell personalment.38 

 Isaías Táboas, per la seva banda, “vesteix Montilla per la via dels fets (no 

paraules) perquè d’altres projectin per ell”. En aquest cas, el seu spinning ha estat dels 

més discrets, “si Montilla parla poc, jo menys”. Qui també respon a la tipologia d’spin 

doctor és Miquel Iceta, un dels perfils més influents entre bambolines que assumeix un 

paper més polític. Toni Bolaño també estava al costat de Montilla però amb un estil 

agressiu i implacable. “Va exercir els mecanismes de pressió que la maquinària 

governamental posa a l’abast de l’entorn del líder”. Tot i així, va dimitir el 2008, en part 

perquè l’expresident era molt dur amb els seus col·laboradors. 39 

 “Els spin doctors són, doncs, els directors d’escena del teatre de la política. 

Això, evidentment, amb permís dels imponderables i dels moments de lucidesa o de 

rebel·lia dels mitjans.”40 

 

6. Estudi preelectoral del CIS, pronòstics i resultats41 

 

En l’estudi preelectoral del CIS, a la pregunta 10 (p. 4) es va demanar als 

enquestats que valoressin quin partit tenia els millors líders a Catalunya. CiU va ser el 

més valorat en aquest sentit amb un 36,1%, seguit del PSC, que va obtenir el 12,3%. 

En quart lloc (després d’ERC) se situava el PP, amb només un 3,8%. Cal tenir en 

compte que en valorar al líder es fa també en base a l’hostilitat vers els altres partits. 

Per això, com que a Catalunya hi ha molta gent hostil al PP, per principi valoren molt 

malament els seus líders.  

Pel que fa a la pregunta 12a (p. 6) sobre per quin motiu, principalment, no 

anirien a votar, l’opció “no m’inspira confiança cap partit ni cap polític” va ser escollida 

en primer lloc pel 21,5% dels enquestats i en segon  per un 25,9% (l’opció més 

escollida en general va ser “què més dóna votar o no votar, si no serveix per a res”, 

26,4%). Respecte aquests resultats, Eduardo García Matilla42 recalca que els polítics 

són una de les principals preocupacions per als espanyols (juntament amb l’atur, la 

immigració o l’habitatge), i que podria “justificar-se en bona mesura pel model 

                                                
38 AIRA, Toni. Els Spin Doctors, com mouen els fils els assessors dels líders polítics. Ed. Columna, 
2009 Cap. “David Madí: l’”americanitzador de la política” 
39 íbidem p. 164-169 
40 AIRA, Toni. La comunicació política. Ed. UOC, 2010p.28 
41 CIS. Estudi nº 2.852. Preelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas, 2010 Octubre-Novembre 
2010 (Del 15 d’octubre al 4 de novembre de 2010) 2.966 ciutadans d’ambdós sexes a partir de 18 
anys. 
42 GARCÍA MATILLA, Eduardo. La crisis de las campañas electorales. El Mundo, 25 de maig de 2007  
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d’informació i de propaganda imposat per la democràcia televisada a la que s’han 

sotmès tots els partits”. 

A la pregunta 18 de la pàgina 9, se’ls plantejaven tres afirmacions de les quals 

havien de respondre si hi estaven d’acord o en desacord. “El més important és el 

candidat/a, amb independència del partit al qual pertanyi” quedava en última posició, 

amb un 26,2% de persones que hi estaven d’acord. “El lògic és ser fidel al partit més 

proper a les pròpies idees, independentment del tipus d’eleccions” guanyava (68,8%), 

seguit de “És millor votar per un partit nacionalista” (46,3%). Aquestes dades ens diuen 

que l’electorat no anteposa què fa o deixa de fer el líder a la seva ideologia i, per tant, 

resta importància a les dades extrapolades en el primer paràgraf sobre la valoració dels 

líders. 

La pregunta clau, que és la que més interessa en aquest TFC, és la que va 

lligada al grau de coneixement dels líders polítics a Catalunya i a la puntuació que se’ls 

assigna. Centrant-nos en el nostre objecte d’estudi, José Montilla seria el més conegut, 

amb un 92,8% (recordem que l’enquesta es va fer abans de les eleccions de 2010, 

quan Montilla era president), seguit d’Artur Mas (86,6%), mentre que Alícia Sánchez-

Camacho es trobaria en la quarta posició dels sis candidats amb un 67,5%. (En tercer 

lloc trobaríem Joan Puigcercós, 71,6%; en penúltim Albert Rivera, 57,2% i, en última 

posició, Joan Herrera, amb un 55,2%). 

Als que afirmaven conèixer-los, se’ls va demanar que els valoressin del 0 (molt 

malament) al 10 (molt bé). En primer lloc i, de fet, l’únic que aprovava, trobàvem en 

Mas, amb un 5,33. Montilla, tercer, rebia un 4,37 (el seguien Puigcercós amb un 3,89 i 

Rivera amb un 3,02). En últim lloc se situava Alícia Sánchez-Camacho amb tan sols un 

2,42. La dada curiosa es troba en segona posició, ocupada pel 4,57 de Joan Herrera. 

D’això en concloem que els pocs que coneixien a aquest últim el tenien força ben 

valorat. 

             El Partit Popular mereix especial menció, i és que gairebé en totes les 

preguntes se’l situa en última o penúltima posició, i la seva valoració és molt negativa. 

Aquestes dades van en desacord amb els resultats aconseguits en les eleccions, amb 

l’obtenció de 18 escons (respecte els 14-13 estimats per aquest estudi). La primera 

premissa per a justificar que el resultat estigués per sobre les enquestes (inclús les 

pròpies del partit en donaven 15-16) era que s’hagués donat l’efecte underdog, 

propensió de l’elector caritatiu a ajudar el candidat més dèbil, el pitjor situat en els 

sondejos. Però el cert és que es va aplicar bàsicament la teoria de l’espiral del silenci 

d’Elisabeth Noëlle Newmann, corresponent als electors que recolzen els partits més 

mal vistos però no ho diuen. Això va lligat al vot ocult que acompanya sempre al PP i 

que sempre es té en compte en totes les enquestes tot i que a vegades està mal 
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calculat, i al vot nou, de gent de l’oposició que se suma i que no vol reconèixer en públic 

que el Partit Popular se’ls està enduent al cau.  

En efecte, tot plegat crea un biaix important en les enquestes que provoca 

errors en les prediccions. Un exemple clar seria el triomf aclaparador del Partit Popular 

l’any 1996. 

Josep-Manuel Silva a La tiranía de las encuestas afirma que no es pot parlar de 

manera generalitzada d’un fracàs d’aquestes, destaca que les preelectorals “són l’únic 

mecanisme útil per a investigar la intenció de vot de l’electorat” i avisa que “és 

convenient no sobrecarregar la població” amb enquestes per evitar, principalment, el 

que Sartori anomena la poll-anxiety, o sondeig-dependència. 

Una dada que també val la pena destacar és que hi havia un 35.3% d’indecisos 

que ballaven entre els dos principals líders.  

 
 

7. L’estètica en la política 

 

La vestimenta no dóna la victòria en unes eleccions, tot i que s’ha de cuidar 

donat que és un element més de comunicació, la seva carta de presentació. Patrycia 

Centeno, periodista especialitzada en l’estilisme en política, situa Artur Mas al cap 

d’amunt de la llista dels millor vestits –seguit per Albert Rivera-, però admet que la 

perxa ajuda ja que sent atractiu tot li escau més bé. Tot i així, al·lega que dóna una 

imatge de “perfecció que pot semblar pretensiosa”.  

Pel que fa a José Montilla, diu que “va bé d’acord amb la seva imatge 

introvertida”. Quan a l’Alícia Sánchez-Camacho, Centeno opina que està “desorientada” 

perquè no acaba de trobar el seu estil. “A vegades sembla que vagi embotida. Hauria 

d’optar per peces de més qualitat.”43 

Joana Bonet, una altra periodista que tracta la moda en la política, afirma que 

ideologia i estètica conformen una parella ben avinguda.44  Mentre que a França, 

Sarkozy no dubta a declarar que vesteix de Dior, a Espanya –explica- la marca sempre 

ha estat tabú, no només per qüestió de butxaca, sinó per por de ser etiquetat com a 

vanitós o frívol. “Mas té més sentit de l’estil del que reconeix, Montilla vesteix com parla, 

sense altisonàncies ni riscs, però amb correcció”.[…] Alicia Sánchez-Camacho, 

moderna i arriscada, és una dona amb pantalons en tot el sentit de l’expressió, a 

vegades, això sí, vesteix una talla menys.  

Aira comparteix l’anècdota que a Artur Mas també li van proposar de llimar-se 

els ullals com François Miterrand (ex president de França) “però no ho va voler.”  
                                                
43 LÓPEZ, Maica. Buscando un traje correcto. 20 Minutos p. 4, 12 de novembre de 2012 
44 BONET, Joana. El estilo y la política. La Vanguardia, p. 19. 23 de novembre 2010 
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8. La parla 

 

Assessors i estrategues de campanya, logopedes i spin doctors insisteixen a 

marcar punts i part, a parlar poc a poc i inclús a diferenciar entre el temps sintagmàtic –

parla- i el paradigmàtic –metallenguatge-, la seducció verbal i no verbal van en el 

conjunt del candidat com a eina vàlida per a assolir una sintonia emocional amb el 

receptor. Quant a Montilla, “no pronunciar bé les esses sonores i convertir en ye la jota 

catalana es limita al gag. És un handicap o, tot al contrari, un exemple per a la immersió 

lingüística?, es planteja Bonet. Tot seguit posa sobre la taula una qüestió que més tard 

desmentirem: “ser diferent i pertànyer, a la vegada, a una majoria que ens 

estandarditza (immigrants espanyols a Catalunya) és fonamental per a aconseguir 

vots”. 

En l’Artur Mas es percep més la guturalitat en la seva dicció clara i ben 

modulada allargant les esses i deixant escapar algun falset a vegades dolç, i d’altres 

lacerant. De Sánchez-Camacho, per la seva banda, en destaca la seva destresa 

dialèctica i la proximitat: pronuncia amb claredat i amb to agradable. La guturalitat i la 

gravetat, tant en homes com en dones, segons asseguren els experts, genera una 

il·lusió de confiança, mentre que les veus agudes són interpretades com a més 

estables, fidels i afectuoses.  

 
9. Debats electorals 

 
De cara als debats els spin doctors sotmeten els polítics a una preparació sota 

pressió mitjançant assajos que compten amb tots els detalls per tal de posar a prova 

totes les seves capacitats. Se’ls situa en un plató entre càmeres i amb interlocutors que 

adopten el paper dels altres candidats. Així doncs, s’escenifica el debat marcant-ne les 

línies: es fixa a qui s’han d’adreçar, com s’han de comportar mentre parlen i escolten i 

quan la càmera no els enfoca; si han d’utilitzar en algun cas un gràfic, donar una dada o 

tenir un cop amagat; se’ls ensenya a dominar bé els blocs en què s’estructura el debat; 

se’ls inculquen bé els missatges que s’han de col·locar al principi, al final i a cada bloc 

temàtic i, a més a més, se’ls duu a l’extrem perquè sàpiguen prevenir els atacs que 

poden rebre per part dels altres, quines serien les millors respostes. No obstant això, 

sempre s’ha de tenir en compte que en aquests debats televisats acaben sent més 

importants els temes formals que el contingut mateix. L’exemple més clar de la història 

es dóna en el debat entre Richard M. Nixon i John F. Kennedy, en què els arguments 

del més vell, Nixon, convencien als oients de la ràdio mentre que la bellesa i el saber 

estar del jove Kennedy van dur els telespectadors a les urnes al seu favor. 
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9.1. Debat a sis 

 

El 21 de novembre de 2010, en motiu de les eleccions autonòmiques del 28, es 

va celebrar un debat a sis cares, les dels candidats dels partits amb més representació 

parlamentària. Artur Mas (CiU), José Montilla (PSC), Alícia Sánchez-Camacho (PPC), 

Joan Puigcercós (ERC), Joan Herrera (ICV) i Albert Rivera (C’s) s’enfrontaven per 

captar tants vots com poguessin, partint dels resultats del sondeig preelectoral del CIS, 

que situava l’abstenció pel voltant del 30%.  

Les circumstàncies que es donaven en aquella trobada eren força peculiars 

donat que dels sis partits tres havien governat junts. “Per tant, es podien atacar entre 

ells però el normal és que s’haguessin de defensar de l’ofensiva dels partits que 

estaven a l’oposició”, observa Miquel Iceta. Convergència i Unió apareixia a les 

enquestes com el clar guanyador, però havia d’obtenir la majoria i els Socialistes no 

volien evidenciar encara més la pèrdua de terreny, mentre que els quatre partits 

restants procuraven guanyar visibilitat, encarant-se principalment amb el líder de la 

campanya, Artur Mas. Així doncs, el centre de totes les converses, l’interlocutor de 

referència per a la resta de líders, era el candidat de CiU, que es va passar l’estona 

esquivant pedres d’un cantó a l’altre. Tots van buscar el cos a cos amb el candidat de 

CiU bé per a prendre-li vots o per a evitar que els els prengués a ells.  

Aquest debat va aconseguir una quota de pantalla del 23,2%. Una mitja de 

612.000 espectadors i contant que un milió i mig de persones també van sintonitzar el 

canal en algun moment. “Debat, per cert, àgil, interessant, magistralment controlat per 

Cuní i políticament rellevant.”45 Segueix Rahola: “Montilla, molt diluït, va tenir els seus 

instants de glòria, i Mas va dominar l’escena sense dificultats. L’Alícia estava en el seu 

paper fins que li va donar per imitar al noi de Ciutadans, i aleshores no és que perdés el 

seu paper, és que va perdre els papers”. Puigverd també valorava l’aparició de la 

candidata del PPC en la seva secció No se esconda candidato:  
 “Després de cadascuna de les seves intervencions, candidata Alícia, el seu rostre es 

transformava: els ulls li brillaven i els llavis dibuixaven un gran somriure de satisfacció. 

Complaguda i relaxada, s’aplaudia a sí mateixa. És vostè, em temo, la versió femenina de 

Narciso, aquell que es va enamorar de la seva pròpia imatge i es va ofegar intentant abraçar-se 

a l’estanc en què es reflectia. Té vostè, Alícia, virtuts remarcables: és llesta, vivaç, loquaç i 

lluitadora. Té molt bona memòria, a més a més, fet que li permet oblidar amb gran art els errors 

del seu partit. Però el seu ego és tan poderós que pot arrossegar-la fàcilment als fangs del 

fons.”46  

                                                
45 RAHOLA, Pilar. Trasmutación alienígena. La Vanguardia p.23, 23 de novembre de 2010 
46 PUIGVERD, Antoni. Versión femenina de Narciso. La Vanguardia, p. 11. 23 novembre 2010 
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Toni Aira ens subratlla una dada curiosa, i és que en el debat a sis “cap candidat 

va mirar a càmera excepte l’Artur Mas perquè estava al costat del Cuní i veia millor el 

monitor. Els altres van cometre errors garrafals perquè no la trobaven.” Els spin doctors 

els ensenyen sempre a tenir localitzada la seva càmera per transmetre més proximitat a 

l’elector mirant-lo directament.47 
 

9.2. Debat a dos 

 

Recordem que en acabar el debat a sis José Montilla va proposar a Artur Mas 

que celebressin un cara a cara i que aquest va acceptar de bon grat i espontàniament, 

deixant el vigent president descol·locat.  

“Des de la constatació que no té res més a perdre i tot un món a guanyar, 

Montilla, ha optat per forçar el debat cara a cara amb Artur Mas si el temps o permet i 

sobretot si l’autoritat no ho impedeix.”48 “Hi ha partit i estic disposat a jugar-lo fins a 

l´últim minut per aconseguir una majoria d’esquerres”, va afirmar el president. 

Montilla va topar amb un Artur Mas disposat a acceptar tot allò que li 

proposaven, fins el punt de voler celebrar-ho immediatament. S’ha de dir que ambdós 

líders es van saltar els criteris dels seus respectius equips de campanya. Quan Montilla 

va desafiar a Mas, Jaume Collboni i els seus col·laboradors van posar cara de 

circumstàncies, tal i com es pot comprovar al documental d’Ibon Olaskoaga, Crònica 

d’una campanya. Quan van constatar que el president anava en serio, la cara ja era de 

perplexitat. Força diferent a la de David Madí, cap de campanya de Mas. “A Madí li va 

la marxa. Ha patit en pròpia carn la campanya més light de CiU, però després del debat 

a sis tot havia sortit conforme el guió i ja només quedava acabar, el míting final al Sant 

Jordi i a esperar el resultat”49 

Mas es va entestar en acceptar el debat i va trastocar completament el guió de 

la campanya. Els estrategues de CiU consideraven que amb el debat cara a cara Artur 

Mas tenia poc a guanyar donat que podria generar reaccions contraproduents en 

l’opinió pública lligades a una contundent victòria dialèctica davant Montilla. Tot i això, 

com que alhora els preocupava que una abstenció alta donés entrada a opcions 

minoritàries que debilitessin la seva majoria, van tirar-se a la piscina amb Mas amb la 

premissa que el cara a cara fomentaria la participació. Així ho contemplava també Lluís 

                                                
47 AIRA, Toni. Periodista polític. “Qui caram assessora els polítics”, La tribu de Catalunya Ràdio. 24 de 
maig de 2012 
48 BARBETA, Jordi. La crónica. La Vanguardia  p. 10 i 11, 23 de novembre de 2010 
49 Íbidem  
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Foix: “el cara a cara entre els dos únics candidats possibles per a presidir la Generalitat 

és estimulant i pot contribuir a una major participació en les eleccions.”50 

Tots hi estaven d’acord. “No és cap secret que els debats no afavoreixen massa 

al candidat Montilla, però el líder dels socialistes necessita polaritzar com sigui la 

campanya per a fixar en l’opinió pública que no són sis sinó dues les opcions reals a la 

presidència de la Generaltat”, contempla Barbeta, tot remarcant que el percentatge 

d’indecisos rondava el 30%, amb gran majoria d’antics votants del PSC.  

Aquesta mateixa idea és la que defensa Iceta. Recorda que “als partits 

majoritaris els pot interessar fer un debat cara a cara perquè d’alguna manera elimina la 

competència. Però això pot interessar si van molt frec a frec. Ara que en aquest cas a 

CiU no li interessava gens perquè ja anava molt per davant.” Normalment qui demana 

el debat és qui va per darrere, o a mode de desempat si estan molt igualats. Iceta ens 

reconeix que “era també una forma de guanyar un protagonisme, un espai a la 

campanya, una imatge de competitivitat, de ganes de contrast, que sempre va bé.” Tot i 

això, també accepta que “per a Montilla un debat sempre és un risc perquè té mala 

oratòria. Però a les campanyes s’ha d’arriscar, sobretot si vas per darrere. Si vas per 

davant hazte el muertito.” Per últim argumenta que “la decisió de qui ha guanyat o qui 

ha perdut té a veure amb les expectatives que hi ha. Si vas amb la imatge que t’has de 

menjar el món i després no n’hi ha per tant sembla que hagis perdut.” Per això no 

saben què hauria passat si s’hagués celebrat aquest cara a cara i ens recorda el 

resultat imprevist del debat entre Felipe González i José Aznar en què el jove popular 

va vèncer contundentment el polític veterà.  

Finalment el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals va autoritzar el debat, però el consell assessor de la mateixa corporació –

òrgan merament consultiu- en va rebutjar de manera contundent la celebració 

argumentant entre altres coses que “el paper de les forces minoritàries és decisiu per a 

l’elecció del president i la composició del Govern”. La Junta Electoral de Barcelona 

s’inclinava per denegar el debat, però va optar per elevar la consulta a la Junta 

Electoral Central. Finalment aquesta va prohibir definitivament la celebració de 

l’encarament i ho va comunicar quan tot just faltava una hora per a que comencés. La 

Junta Central va avalar la decisió presa en primera instància per la Junta Electoral 

Provincial de Barcelona, que per unanimitat, va estimar les impugnacions d’ERC, PP i 

Ciutadans, els quals no volien quedar-se apartats del mapa.  
“A Montilla ja li va anar bé que no se celebrés el debat. Mas és un orador brillant, que a més 

a més és sistemàtic, sap fer perfectament les subordinades, les coordinades les posa totes bé, 

i els adjectius són els precisos i per tant el missatge arriba amb molta força moral i 

                                                
50 FOIX, Lluís. Hacia una cierta normalidad. La Vanguardia, p. 23. 23 de novembre 
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convenciment. Montilla no sap posar ni les subordinades, els verbs subjuntius no els coneix. En 

un cara a cara el que és més líder sempre devora a l’altre i les distàncies s’amplifiquen. Sens 

dubte li va anar bé a Montilla. Però és una presa de pèl als ciutadans. El que no pot ser de cap 

manera és que una campanya política la decideixin els interessos del partit. Els ciutadans 

tenen dret a un cara a cara on els periodistes no portin una faixa a la llengua. Això farà que 

algun dia acabin guanyant els partits antisistema. Perquè el sistema aquest està absolutament 

podrit, i la prova és que pot arribar a ser president un senyor com el Montilla, que no en sap.”51 

 

10. Polònia. Show televisiu de sàtira política 

 

Molts catalans consumeixen la informació política per mitjà d’aquest programa 

d’humor, fet que pot arribar a distorsionar la percepció que la ciutadania té dels 

dirigents del seu país. Un objectiu d’aquesta recerca és saber què pensen tant 

especialistes com responsables de comunicació dels propis partits sobre la influència 

que aquest show pot exercir en la població. Se’ls anomenaria votants, però cal tenir en 

compte que molts espectadors són menors d’edat.  

Antoni Puigverd opina que hi ha personatges més ben tractats que d’altres i que 

està molt distorsionat. “Al Montilla el fan molt més interessant del que és. És una 

caricatura molt amable. L’Alícia també es veu molt amable, es fica per tot arreu, vol 

remenar-ho tot, seduir a tothom. La de Mas és molt negativa. Resten tota la importància 

al polític. No està irritat; està dolgut.” Aquest punt el trobem millor explicat en un seu 

article:  
“Els del Polònia no es van rascar molt les neurones en el seu cas. Reduint la seva 

personalitat a l’aspecte físic, descrivint-lo com un delirant Narciso, que es piropeja la pròpia 

guapura, l’han deixat sense ànima. Tots els seus rivals apareixen en el Polònia com tontets, 

però la seva tonteria és social, no com la seva que és ensimismada i egocèntrica: un guapo 

atrapat en un mirall. “52 

Artur Mas, a La màscara del rei Artur, llibre de Pilar Rahola, diu: “m’emprenya que 

se’m vegi d’aquesta manera, perquè jo crec que no sóc així [...] el que em sento, 

bàsicament, és no reconegut en aquesta imatge. Per a mi és una imatge irreal, és una 

imatge fictícia.” Rahola li recorda que el pitjor era quan en Toni Albà, al Set de notícies 

el pintava com un robot.  
“És cert que els trets físics no m’han ajudat en la política [...] aquesta simbiosi de dir és guapo 

i a més a més té aires de ser el primer de la classe, aquesta doble imatge, doncs és letal [...] en 

un país que no tolera ni l’èxit ni el sobresortir, ni res de tot això. [...] Això és distant, això és 

massa bo i per tant provoca enveja i provoca rebuig i provoca punyeta”.  

                                                
51 RAHOLA, Pilar. Periodista. Hotel Pòdium de Barcelona, 17 de juliol de 2012  
52 PUIGVERD, Antoni, Entre desiertos anda el voto. La Vanguardia p.19, 14 novembre 2010 
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Ambdós contemplen que un tic, com el d’en Pujol, o una mala pronúncia de 

determinades paraules li hauria anat molt bé. A vegades inclús participa de la seva 

condemna i se’n fum de si mateix per a restar-li importància, com a la Patum de Berga, 

on va imitar la seva salutació polonesa. El que menys li agrada és que en definitiva tota 

aquesta imatge vagi lligada a algú a qui tot li ha vingut fet i, com sempre remarca en 

aquest llibre, “res m’ha estat fàcil”. Rahola conclou:  
“Polònia ha ajudat a fer quallar un estereotip de fredor egoista, d’ambició gèlida, d’elitisme 

social. I, tanmateix, de portes endins, aquest home és, fonamentalment, un home social, 

estretament lligat al seu teixit familiar, vinculat sentimentalment a cadascun dels seus, amb una 

barreja d’estimació i de responsabilitat que resulta una descoberta sorprenent.” 

En l’ocasió que es té de parlar amb Pilar Rahola es confirma la seva indignació 

vers el tracte de Mas al programa. Afirma que és molt inadequat. “Ells poden fer la 

caricatura de la veritat, però no de la mentida. El Mas que ensenyen no existeix. Jo no 

he conegut un tipus ni prepotent, ni guaperes, ni xulo... no és un fatxenda; ans el 

contrari. No es pot fer una caricatura d’allò que no és real.” Conclou amb contundència: 

“Amb el Mas ha estat molt descarnat.” 

Jordi Cuminal admet que el llibre de Pilar Rahola va afavorir molt a la 

comunicació de la imatge de Mas i, alhora, la mateixa autora n’és conscient. Quan se li 

comenta esbossa un somriure de satisfacció, i per tancar l’escrit plasma la seva intenció 

de fer-lo arribar al ciutadà: “Si aquest llibre ha adquirit, des dels seus inicis, un 

compromís amb la veritat, si més no amb la veritat que veu la mirada, és de llei afirmar 

que el senyor Artur Mas i Gavarró no només no és un passota indiferent i fred, sinó que 

no passa gairebé de res”. 

Cuminal explica per què el Polònia no els feia cap mercè a nivell de comunicació.  
“El país no està acostumat a programes com el Polònia. És un programa molt avançat per un 

país que té només trenta anys de democràcia. L’altre problema és que la majoria de gent 

consumeix la informació política mitjançant aquest programa, i això distorsiona molt. El Toni 

Albà és el que ens anava pitjor perquè -com ja hem comentat- el feia com un robot (al Set de 

notícies), la imitació del Latre és la que els anava millor, perquè era el menys guapo i el feia 

una mica més humà. I el Bruno Oro, tot i que el fa així xulanga, el fa més humà. I per a això, 

com a contrapartida, el llibre de la Rahola ens va anar molt bé.”53 

Eladio Jareño, per la seva banda, valora l’aparició de Sánchez-Camacho 

positivament. Admet que n’ha augmentat el seu grau de coneixement. “Mires les 

audiències, que són molt elevades, i interessa aparèixer-hi. Si hi ha coses que no 

agraden al partit, es miren amb distància.”54 

                                                
53 CUMINAL, Jordi. Cap de comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, Palau de la 
Generalitat, 20 de juny de 2012 
54 JAREÑO, Eladio. Cap de premsa d’Alícia Sánchez-Camacho. Barcelona, seu del PP de Catalunya, 6 
de juny de 2012  
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A més, explica un fet tan anecdòtic com verídic, i és que en referència a 

l’entreteniment, “a vegades guanyes més amb temes fora de la política. Hi ha qui ha 

reconegut a l’Alícia perquè havia estat amb la baronessa Thyssen a la processó de 

Setmana Santa.” 

Tornant a Montilla, Rahola opina que “l’humanitzen, sembla un tio simpàtic.” Això 

mateix pensa Miquel Iceta, qui afirma que “el feien bastant entranyable. Era (una 

caricatura) crítica perquè hi sortien totes les seves mancances, normalment relatives a 

l’oratòria i a la llengua”, però no els molestava.  

Quant a l’existència del programa en si, Rahola afegeix que “el tòpic diu que és 

molt bo que hi hagi sàtira política, i jo participo d’aquest tòpic. A vegades l’humor té més 

fronteres que no pas altres disciplines.”  
Tot i això, adverteix que “el risc d’un excés d’aquesta sàtira desaforada acabi portant-nos a la 

banalització més absoluta. I aleshores tots siguin uns ximplets que fan riure i en canvi no siguin 

la gent que ens poden posar o treure de l’atur. De tota manera penso que un país que se’n riu 

de si mateix és bo, i està bé si es fa amb intel·ligència. i jo crec que ho fan malament perquè no 

tenen res a què agafar-se. Fins i tot el Bruno Oro ho ha reconegut, que no sap com posar-s’hi. 

Li van inventar el guapo, i la gent li deia i és una cosa molt desagradable.”  
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II. ELS LÍDERS 
 

1. Artur Mas, esperit de superació 

 

A les eleccions del 2010, l’hereu de Jordi Pujol apareixia com la persona que 

havia guanyat les dues convocatòries anteriors però que no havia assolit la presidència, 

una persona que encapçalava amb molt de suport Convergència i Unió i que havia 

tingut una llarga experiència de govern.  

Artur Mas és designat per Pujol i parteix d’un pecat original perquè –segons 

Antoni Puigverd- no es guanya el lideratge per si mateix. No s’ha guanyat amb el seu 

esforç –o auctoritas- el valor de la lluita personal per a demostrar primer internament (a 

nivell d’electors) i després externament que és un líder. Per a tals propòsits ja compta 

amb el pinyol, una estructura interna organitzada que fa de grup de pressió per a situar-

lo al cap damunt de la llista. Aquest conjunt està format per Felip Puig, Oriol Pujol, 

David Madí, Francesc Homs, Quim Forn, Marc Puig, Germà Godó i Lluís Corominas 

amb la consigna “construir el postpujolisme”. Felip Puig aclareix que “l’Artur és tan fort 

que cap de nosaltres és imprescindible. Per això és líder i per això governarà.” A més, 

Madí explica que “en Pujol decideix, però nosaltres treballem perquè la decisió sigui 

l’Artur.”55 

Jordi Pujol, per la seva banda, argumenta a Pilar Rahola per què l’escull a ell: té 

“un cap ben construït, amb les idees molt clares; un home preparat, seriós; un 

nacionalista autèntic; un home honest en tots els sentits; un home conseqüent amb tot, 

la família, les creences religioses, les idees... I per la seva èpica de l’esforç.” Unes 

hores més tard trucaria a Rahola per concretar els seus perquès i en destacaria la 

prioritat catalanista, la preparació i el rigor i l’exigència moral que regeix la seva vida.  

Un cop el pinyol aconsegueix dur Artur Mas al cap damunt de la llista es 

presenten dos reptes molt difícils que ens explica en Jordi Cuminal: per arribar al 

govern calia, en primer lloc, substituir el Pujol –un lideratge omnipresent i omnipotent, 

assenyala Madí al llibre de Rahola- i, alhora, guanyar en Maragall. Es donava per 

descomptat que aquestes dues coses eren impossibles, però que si s’aconseguien, 

Mas es convertia automàticament en President de la Generalitat.  
“Ningú creia que es pogués fer, i en Mas fa les dues coses. Que llavors això no et converteixi 

president és una derivada que no estava contemplada. Hi ha un punt de desconcert, 

                                                
55 RAHOLA, Pilar. La màscara del rei Artur. Ed. La Magrana, 2010. P.173 
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d’emprenyament. El que havia fet va ser molt gros i no se li valora prou. A la segona ja no eren 

aquests dos objectius, sinó que se li sumava haver de guanyar el Tripartit.”56 

Puigverd fa una observació ben certa, i és que el fet que perdés les primeres 

eleccions (any 2003) va ser molt positiu tant per al país en general com per a ell, ja que 

necessitava establir-se per assentar el seu lideratge. “Havia de complir la penitència de 

fer la travessa del desert.” A més a més, el país necessitava un temps de transició entre 

“un líder global, Jordi Pujol, i algú que encara no tenia cap mèrit, ni el gran nivell 

cultural, que patia una falta d’emocions en relació amb el catalanisme.” Puigverd afirma 

que inclús va ser higiènic, per descansar després dels 23 anys de Pujolisme. “Va 

ascendir al partit per la seva tecnocràcia, però li faltava la vessant emocional.”  

El mateix Mas dirà en una entrevista de Cristina Puig al 59’ de TVE: “Gairebé 

m’han fet un favor, a nivell personal. En el fons, sento que m’he conquerit a mi mateix. 

Hi ha una frase de Plató que ho diu. ‘La primera i la millor victòria és la d’un mateix’.” 

Francesc Homs, a La màscara del rei Artur, afegeix que “ara comença a caure bé 

perquè dóna la impressió que ha patit”. En el mateix llibre Madí també menciona aquest 

procés d’evolució de Mas com a líder: “començava a ser un líder conegut. Però el Mas 

dels valors, de la fiabilitat, de la sensibilitat social, de la intel·ligència política, de la 

proximitat, tot allò que fa que un líder es percebi amb tranquil·litat i estima, es resistia al 

gran públic”. 

 

1.2. El lideratge d’Artur Mas 

 

Rahola afirma que és “l’únic que aconsegueix forjar un lideratge propi basat en 

una lluita continuada dins del seu propi partit i també externament en el país és Artur 

Mas. Ni Alícia ni Montilla són líders forjats en l’arena, en la lluita diària.” 

Cuminal opina que Artur Mas posseeix “unes característiques que veus en els 

lideratges menys moderns. Que penca, que es lleva d’hora, que diu la veritat i que va 

per feina. Potser els valors del lideratge estan tornant al que havien sigut abans, i l’Artur 

els encarna molt bé.”  

Artur Mas, segons Eladio Jareño, té qualitats. “Han treballat molt bé la seva 

imatge i porta en política molts anys. Té un perfil seriós, rigorós, d’una persona que 

dóna la cara, que s’explica.” Ens recorda que porta el segell de l’Aula i que, per tant, és 

una persona formada i intel·ligent. Respecte aquest punt, apuntem que el fet de 

provenir d’aquesta escola d’alt prestigi no ha afavorit massa la imatge de Mas.  “El veig 

una mica fred, però ho ha polit. Li falta escalfor i proximitat, que no la té, però ho 
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compensa d’una altra manera per a arribar al seu públic i que la resta no el rebutgi.” 

També reconeix que “era qui millor simbolitzava el canvi en aquell moment, l’opció de 

govern real.” 
Per la seva banda, Antoni Puigverd en destaca la “claredat expositiva, 

competència, aplicació, laboriositat. En aquella època (primeres eleccions), tot i així, 

predominaven els seus defectes: perfil distant, to sec i displicent. La seva intel·ligència 

generava una certa inquietud”.57 

El mateix escriptor explica que el gran defecte de Mas és que no sap de 

dissimular el dolor que signifiquen les dificultats i injustícies amb què s’ha trobat pel 

camí. “Ho tradueix massa personalment i s’atribueix mèrits a la mateixa campanya, on 

destaca aquest patiment, la derrota, i el seu esperit lluitador. Ho explica amb massa 

èmfasi personal i amb poca empatia social.” Això sí, mica en mica va creant auctoritas 

perquè “transmet els valors de la tenacitat, del treball, de resiliència, (de no desanimar-

se malgrat els obstacles), que van configurant el nou Mas. Segueix sent un home ben 

preparat, però aquest cop amb uns valors positius afegits.” Aquesta actitud és 

metafòrica de la societat: si el líder ha estat capaç de fer això tot sol per a sí mateix, 

també ho farà per al poble. Això li dóna auctoritas i explica la seva victòria i que ara 

aguanti tan bé. “Durant el seu mandat, a més, governa amb la veritat, amb molta 

franquesa i ha estat el precursor de polítiques d’austeritat. El líder per a tenir autoritat 

no pot enganyar, ha de ser sincer. I ell ho és.” 

Quant a aquesta evolució del seu lideratge, Cuminal confirma el canvi afirmant 

que a les últimes, a les eleccions del tot o res, ell personalment fa l’elecció de mostrar-

se tal i com és. Aleshores es va amb un candidat que ja és més conegut i que és del tot 

transparent. “I aquí es nota un creixement espectacular. La institucionalització del 

president Mas ha sigut una passada.” 
“A més, -segueix- fa un lideratge relacional: amb uns discursos molt propers, llegeix molt poc, 

parla molt de la cosa del dia a dia, evita la floritura, parla a la gent de tu a tu, afronta els temes 

concrets, li dóna voltes, “ja sé que esteu emprenyats per això, però jo us he de dir això altre, 

això ho faig per això, heu de conèixer els altres condicionants que influeixen en la decisió que 

hem pres, etc.” Institucionalment és impecable.”  

Warren Bennis, expert mundial en lideratge i assessor de Kennedy, Johnson, 

Carter i Reagan afirma que: “convertir-se en líder és sinònim de ser un mateix. És així 

de simple, i alhora així de difícil”.58 I aquesta és la manera com, pel que sembla, Artur 

Mas va aconseguir finalment la presidència.  
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Rahola recalca que “darrere la màscara hi apareix un home complex, reflexiu, 

auster, de forta personalitat, culte i amb condicions innates per al lideratge. [...] És un 

lideratge embolcallador. Inequívoc, però que dóna oxigen”.  

Artur Mas també diu de quina manera concep el lideratge a través de les regles 

de Sant Benet, un conjunt de normes escrites en un llibre que recita en l’acte en què 

Pujol el proclamava candidat a la presidència per tercera vegada. Algunes que destaca: 

que sàpiga que més li pertoca servir que manar; que ha d’anar davant dels deixebles 

amb un doble ensenyament, posant l’accent més en l’exemple que en la paraula; que 

ha de ser desinteressat, sobri, misericordiós, que no sigui turbulent, ni neguitós, que no 

sigui exagerat, ni obstinat, ni massa suspicaç, si no, mai no tindrà la pau; que ha d’obrar 

amb prudència, que no perdi mai de vista la feblesa i que miri de ser més estimat que 

temut.  

 

1.2. Maniobres de campanya 

 

Arran dels anteriors fracassos es restaura la imatge tant del partit com del líder. 

Positivitat, canvi, modernitat, innovació, les claus per a vendre’l com el líder per a una 

nova etapa -a més dels missatges propis del partit-. Aquesta nova conceptualització de 

la identitat del partit es realitza amb molta anterioritat a les eleccions. Per tant, aquesta 

precampanya dóna avantatge respecte els seus contrincants pel que fa a la construcció 

i consolidació de la seva nova imatge i del seu discurs. Així doncs, quan arriben els 

quinze dies de la campanya tot el que havien de comunicar ja està molt clar i porta els 

demés a intentar rebatre i contrastar. 

Després d’aquesta contextualització general és convenient explicar quines van 

ser les claus, les quatre potes de la campanya de Convergència i Unió. En primer lloc 

es van presentar com un partit estable i seriós aprofitant el descontent generalitzat 

arran del conflicte i desconcert que havia creat el tripartit, que funcionava com a tres 

governs independents i malavinguts enlloc de com una cohesió ferma; també van 

potenciar la sobirania en els seus missatges ja que el catalanisme es trobava en plena 

efervescència; van fer un bon ús de les noves tecnologies, incloent xarxes socials i 

inclús creant plataformes ad hoc per a generar debat, llançar missatges i reunir votants; 

i, finalment, van decidir projectar positivisme per transmetre confiança a l’electorat. 

D’aquesta manera es trencava amb la dinàmica d’atacs permanents entre els tres 

partits que se situaven al govern, que creaven un malestar a tota la població. Per a tal 

propòsit, es va idear una campanya en positiu, començant per la presentació del nou 

logotip, que incloïa un somriure i que evitava escaires agressius, és a dir, que no estava 

emmarcat i tenia molt aire (partien d’un quadrat amb lletres massa rectes, que el feien 
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distant i antipàtic). Tot plegat englobat amb la paraula màgica en propaganda política: el 

canvi. 

Les tres vegades que s’ha presentat per a ocupar la presidència es coneixen de 

la següent manera: el 2003, la campanya per existir. El 2006, la campanya de 

l’oposició. El 2010, la campanya des de l’alternativa. El temps que va tardar a fer-se 

amb la presidència va servir primer per ensenyar a la gent com governava l’alternativa 

(PSC) després de 23 anys de Pujolisme. I, en segon lloc, per crear la necessitat de 

tornar als de sempre, que ara estaven lluitant a l’oposició d’un govern feble. 

Donat que amb la segona campanya havien comès errades (tot i que la van 

liderar i guanyar) com acudir al notari per “firmar un contracte amb els principals 

compromisos”, o difondre el DVD ConfidencialCAT que atacava directament al tripartit, 

amb l’última, encara que desprenia un cert rancor i dolor, es va idear una estratègia 

racional, positiva i en base a un líder transparent.  

Ell mateix diu a Sant Benet: “Vull una campanya en positiu, no la vull en contra 

de ningú; sinó per enlairar Catalunya. Parlarem molt poc del tripartit. No cal. Tots 

sabem que és una fórmula que té més passat que present i més present que futur. Ara, 

si està al seu abast, la repetiran.” 

 
1.3. Aparença 

Patrycia Centeno ens parla de l’estilisme del president i del que transmet amb la 

seva estètica i proposa alguns retocs o supressions d’elements per tal de millorar-la. 59 
“Comparat fins a cansar amb Lord Farquaard –el príncep dolent de la pel·lícula Shrek- era 

previsible que finalment se’ns acabessin assemblant. Perquè encara que el líder de 

Convergència i Unió simpatitzi més amb Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, aquesta 

imatge arrogant i prepotent que projecta l’allunya de la ciutadania catalana.  

I és curiosament amb Artur Mas quan s’entreveu una norma bàsica del bon vestir: “menos es 

más”. La imatge del candidat convergent a la Presidència de la Generalitat encaixaria 

perfectament en unes eleccions americanes. Però al votant català –al que pretén convèncer- 

l’aparença de Mas li resulta too much (és tan perfecte que fins i tot fa ràbia). Per això és molt 

convenient [...] que transmeti un aspecte més pròxim, més natural, més real, més de casa. En 

resum, més humà.  

I què s’hauria de fer per resoldre-ho? Artur Mas és un home guapo, i, a més a més, atractiu. I 

quan un compta amb una bona matèria prima, no fa falta empolainar-se. Per això, adéu a tots 

els ornaments. Fora el tupè (el seu cabell ben tallat i al natural és més que suficient); ha de 

controlar el bronzejat Costa Brava (ja té la pell fosca així que, un morè excessiu a l’estiu és 

contraproduent); i serà positiu que utilitzi més les ulleres (l’endolceixen i, també, emmarquen 

una bella mirada. Pot jugar amb elles a les mans o portar-les penjades de la butxaca de 
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l’americana o la camisa, i anar-se les posant quan ho precisi. Inclús si mossega la patilla estarà 

bé: se li descobrirà una debilitat!).  

Tot i disposar d’una bona col·lecció de corbates, no sap fer-se bé el nus. Les sol dur molt 

llargues. Al lluir molt coll italià (obert), el nus ha de ser doble però Mas mai aconsegueix un bon 

resultat. Així que té dues opcions: aprendre a posar-se una corbata con Déu mana o prescindir 

d’ella (no la necessita, el seu missatge ja aporta suficient seguretat i serietat). [...] Essent 

menys príncep d’Shrek, aconseguirà ser més princepet. Mas, el princepet de tots els catalans.” 

 

2. José Montilla. Controla l’aparell; no la societat 

 

Se’l proposa al final de la legislatura de Pasqual Maragall, i al PSC no hi ha 

molts candidats i s’opta per un procés natural, que és que el substitueixi qui en aquell 

moment és el primer secretari del PSC.  

“Dins les famílies internes del carrer Nicaragua, Montilla és l’home que va 

dominant lentament les estructures de poder i hi ha un moment en què ho domina tot.”, 

explica Rahola. “És un comissari polític ascendit que ha anat dominant el partit 

opacament i clandestinament per la via dels cops d’efecte les estructures internes. És 

millor conspirador de partit que no pas líder de país.“ A més, comenta més endavant, 

“no li cal el carisma, no li cal un discurs fluït, ni tan sols tenir idees perquè té l’estructura 

del partit i l’aparell. És un comissari polític a l’antiga manera de fer dels partits 

comunistes antics.” 

Es presenta a la presidència quan el PSC ja tenia problemes, donat que ja 

havia perdut les eleccions anteriors, de les quals n’havia sorgit un tripartit que havia de 

ser interromput als tres anys de govern. Quelcom a recalcar és que al llibre de Pilar 

Rahola hi ha un fragment en què Zapatero explica a Mas que el Pepe serà el candidat 

però que li costarà molt de convèncer-lo ja que no vol. Així doncs, partim d’un líder que 

no té ganes de liderar i que ha d’empunyar les regnes d’un partit desestructurat.  

 

2.1. El lideratge de Montilla 

 

Rahola opina que “El seu lideratge és el dels partits tancats, amb llistes 

tancades on el que es mou massa no surt a la foto. És el lideratge del comissari: no ha 

estat mai contrastat amb la ciutadania, ni amb una capacitat de portar les masses 

enlloc, ni d’il·lusionar.” Només està contrastat amb l’estructura interna del partit.  
“Aleshores quan esdevé el líder d’un país es desinfla com un suflé. És l’antilíder però és la 

conseqüència d’un sistema tancat de partits que fa que ni els millors, ni els més preparats ni els 

més audaços ni els més líders arribin a dalt de tot, sinó que molt sovint arriben els menys 

preparats, els més mediocres i els menys carismàtics.”  
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Antoni Puigverd, per la seva banda, afirma que és un cas radical d’autoritat 

sense auctoritas. És un primus inter pares -el primer entre iguals- però el cas és que no 

és un líder fort dins d’aquest nucli; simplement és el més veterà, el més equilibrat, qui 

permet que el grup quedi integrat. No és un líder natural entre aquests però acaba 

tenint els càrrecs més importants. Recordem que primer va ser Alcalde de Cornellà de 

Llobregat, va passar a ser el Secretari d’Organització del PSC i després el Primer 

Secretari d’aquest partit. Arribava a President de la Diputació Provincial de Barcelona, i, 

finalment, era Ministre d’Indústria, Turisme i comerç d’Espanya abans d’arribar a ser 

President de Catalunya. Actualment és Senador a les Corts Generals d’Espanya.  

Tot i això, Eladio Jareño reconeix que Montilla no és un líder en projecció 

externa però avisa que “això no vol dir que no tingui projecció interna, que dins la seva 

força política sí que tingui una capacitat de lideratge. Perquè el temps que va ser primer 

secretari del PSC el partit va estar bastant controlant, és a dir, que cara endins ha sabut 

fer les coses.”  

Un fet a tenir en compte és que Montilla ha estat el primer president d’origen no 

català. Partint d’aquesta base, als llocs amb ciutadans amb qui comparteix les mateixes 

arrels (la corona metropolitana de Barcelona: Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, 

etc.) hauria d’haver tingut molt bona acollida i, de fet, obté un resultat inferior a 

Maragall. De totes maneres, molts assenyalen que aquest descens de vots és una 

conseqüència d’una davallada del mateix partit, i fins i tot algun d’ells els recomanaria 

que fessin les maletes.  
“La part del lideratge no es pot separar del partit que dus al darrere. El PSC no és permeable 

a la societat, no està arrelat. Si el partit és bo, no ho notaràs, que el líder no és bo i aguantarà 

molt bé el cop. No es poden atribuir tots els mals a en Montilla. 

Ell és la cristal·lització d’un líder burocràtic, que respon a la lògica interna, endogàmica, 

tancada en ella mateixa.”60 

En la mateixa línia l’escriptor defensa que Montilla és “un timoner aferrat al timó 

que ha suportat vents i marees esperant arribar a port” però que no ha arribat enlloc.”61 

Tornem al funcionament intern del partit, però aquest cop en boca de Jordi Cuminal:  
“Montilla és la pitjor manera de fer política. M’explico: ells són coneguts com els del Baix 

Llobregat i dominen el PSC perquè controlen l’aparell del partit, en el pitjor concepte de l’aparell 

del partit, és a dir, són els que treballen en els serveis administratius centrals, ocupen llocs 

entremitjos a la diputació de Barcelona i en els ajuntament de la regió metropolitana amb una 

manera de fer concreta que és a base de compra de voluntats. És un caciquisme evolucionat 

de l’anar fent. Tot plegat els allunya de la ideologia del PSC, i amb la contradicció que han 

arribat a captar el màxim de poder institucional a Catalunya, que és tot, perquè ho acaben 
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manant tot, però sense un projecte. I resulta que quan ho aconsegueixen tot ho perden de cop i 

a tot arreu per la manca de projecte concret.” 

Quelcom a remarcar és que es parla d’un líder sense estudis. Fet pel qual 

Puigverd manifesta que qui no en té “ha d’haver estudiat molt per forma-se per a la vida 

per no aparèixer com un incompetent”. I aquest és un dels altres problemes que ha 

presentat el líder dels socialistes a Catalunya: no se l’ha vist mai com un polític culte, ni 

ambiciós de coneixement. Pilar Rahola també condemna aquest fet:  
“Jo no participo gens en aquesta idea de “que bonica la democràcia que el qui no ha fet 

estudis pot arribar a president.” Perdoni, no. Si el que no ha fet estudis s’ha espavilat i després 

és més llest que ningú i és un tipus amb un projecte extraordinari, endavant. Però que el mèrit 

sigui no tenir mèrits acadèmics, no. No pot ser, perquè a la política han d’arribar-hi els millors. I 

quan esdevé una mena d’agència de col·locació pels arribistes dels partits es degrada 

completament.” 

Cal tornar a un aspecte important a considerar, que és que el català no és la seva 

llengua materna. Miquel Iceta justifica que no el va aprendre per un tema generacional. 

Ell mateix va aprendre’l a parlar a casa, però a l’escola no s’ensenyava i per tant no en 

va tenir ocasió. Ara bé, també reconeix que ell mai n’havia estudiat pel seu compte 

malgrat les seves aspiracions en un partit polític català i l’antiguitat de residència en el 

país. “Quan és escollit es posa una professora i tothom admet que hi ha hagut una 

millora significativa. I això pot servir perquè gent que no la té com a llengua habitual 

vegi com el català és una llengua que es pot aprendre i utilitzar sense sacrifici.” 

 

2.2. Maniobres de campanya 

 

L’última campanya del Montilla es produeix en un moment força complicat 

perquè el socialisme va a la baixa, s’arrossega una crisi econòmica des de fa dos anys i 

el vigent president en si es troba amb dificultats perquè encapçala un govern de coalició 

en el qual hi ha dissonàncies.  

Miquel Iceta diu que “s’intenta projectar una imatge de persona seriosa, al 

mateix temps ferma però dialogant i contrària a l’aventurisme polític.” Els spin doctors 

varen intentar alçar la seva imatge de moltes maneres. Per exemple, fent del seu 

principal defecte una virtut amb l’eslògan: “Fets, no paraules”, ja que coneixien la seva 

manca de capacitat oral, tant en català com en castellà. Aquesta habilitat li ha faltat com 

a condició fonamental, en un món en què l’oratòria hi juga un paper molt important, 

lligada a la competència de transmetre empatia, d’emocionar, d’explicar, de connectar 

amb la gent, sobretot avui dia, en què els mitjans no perdonen ni un defecte.  
“També el venien com un home d’acció, però “no va ser ni home de reflexió, ni de paraula ni 

d’acció en cap moment. No es van poder portar a la pràctica aquestes expectatives, purament 



 50 

retòrica de propaganda electoral. Això el va ridiculitzar, i el personatge va quedar davant 

l’opinió pública com un incompetent. Amb aquest bagatge va a les eleccions com un perdedor, 

que contrastat amb Mas, un home que sense ser un gran orador, però molt racional, amb un 

discurs molt clar, molt ordenat, precís, cartesià, eclipsava molt la campanya del PSC. I el 

resultat, una autèntica derrota.”62 

Cuminal també remarca aquesta acció com un error molt gran, el fet de dir-li: 

“com que no saps parlar, no parlis, a les ràdios millor no hi vagis.” I això fa que l’única 

imatge que tingui el poble català del seu president sigui la caricatura que se’n fa al 

Polònia, que l’humanitza, “inclús fins a generar un punt de pena. Aleshores provoca que 

la gent sigui cruel, que ningú el vulgui. Si ja era prou mal comunicador al principi, ells 

mateixos l’anul·len, el protegeixen i li fan cometre errors molt importants que el fan 

encara pitjor.”  Pilar Rahola, també en referència a la seva manca de soltesa oradora, 

ens comparteix la seva visió, força anecdòtica:  
“Jo sempre he pensat que Montilla s’assembla una mica a Isabel Preysler. A les èpoques que 

jo era diputada, un ministre socialista que compartia executiva amb el Boyer quan començaven 

a sortir em comentava: “aquesta dona triomfa perquè sap callar. Té uns silencis extraordinaris. 

El dubte és saber si en els silencis hi ha paraules.” Montilla sap callar molt bé, però és que hem 

descobert que no hi havia paraules. I a partir d’aquí ha estat una catàstrofe. És l’exemple més 

clar de la perversió a la que poden arribar els partits polítics, que poden arribar a convertir el 

líder en l’antilíder, el que no guanyaria mai no només entre la ciutadania, sinó que en una 

empresa privada no portaria ni el cafè, i acaba sent el president de la companyia.” 

Miquel Iceta no dubta ni un segon a defensar el seu expresident argumentant que 

avui dia “hi ha una obsessió que és tenir la màxima presència en els mitjans.” Aleshores 

és quan corrobora el que es comentava al primer capítol sobre el tall de veu, la peça 

que sortirà als mitjans: “s’ha de garantir que tens un missatge pel matí i un altre per la 

tarda perquè el cicle informatiu et permeti que al telenotícies del migdia i al del vespre 

surtis i que no hi facis la mateixa cosa.”63 El motiu principal de racionar aquestes 

aparicions, segons Iceta, és intentar no esgotar els candidats i perquè si es fa més 

d’una cosa s’arrisquen a que es publiqui la que menys els interessa. “Així que preferim 

fer una cosa ben treballada que no pas dispersar. Perquè és contraproduent [...] i 

intentes controlar el missatge tan com pots.” 

Durant les campanyes de José Montilla s’ha venut molt la imatge d’immigrant 

andalús que ha lluitat tant per arribar on és, la seva story. D’aquest missatge se’n van 

impregnar tots els mitjans, i sempre s’hi apel·lava en tot tipus de comunicació. Ens 

preguntem si va ser també una estratègia en si el fet de situar una persona d’aquestes 

característiques al capdavant de la llista electe contemplant que el votant s’hi podria 
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sentir identificat, però tots els entrevistats ho neguen rotundament. A més a més, si es 

té en compte que Pasqual Maragall va obtenir més vots, aquesta hipòtesi queda 

absolutament descartada. Iceta afegeix que “aquesta tesi que la gent vota en funció de 

la similitud no és veritat. [...] Abans voldries posar algú al davant que d’alguna manera 

pensessis que és millor que tu. Sinó per què no posar-te a tu mateix.” Tot seguit 

aclareix que se’l va proposar perquè era el primer secretari.  

Antoni Puigverd recalca una altra de les seves mancances: la seva dificultat per 

regalar somriures a l’audiència: “Té vostè normalment un posat hieràtic d’una talla 

romànica, però, quan aconsegueix somriure, tal hieratisme es descongela i, per uns 

instants, allibera vostè, malgrat la calba, l’ànima del nen que va ser”64. (També parla del 

significat que té que un andalús hagi arribat a la presidència, i s’enorgulleix de ser 

català, tot recordant el principi d’igualtat que caracteritza el nostre país.)  

El mateix autor afegeix que “la caiguda del PSC deu ser molt evident inclús per 

als seus estrategues electorals, que han hagut de recórrer a un vídeo orgiàstic (acció 

de campanya) per a obtenir unes engrunes de notorietat. Ha d’estar la cosa molt xunga 

per a apel·lar a aquest reclam.”65 

“Pintar-lo com un super heroi –comenta a l’entrevista- va ser grotesc. Montilla 

no ha tingut mai prou potència com per demostrar ser un home d’acció.” Iceta defensa 

l’acció de l’increïble home normal dient que era "una idea de dir escolta, és un senyor 

molt normal a qui li ha tocat fer una feina molt important en un moment molt difícil.” 
“L’últim error –assenyala Jordi Cuminal- es dóna en el cara a cara, quan el Mas li diu: “doncs 

escolta, fem-lo ara”. La seva cara és un poema. Era la tàctica: “digues-li això, que com que 

diran que no, direm que tenen por...” i l’altre calla. Era tot mentida. Aquí ho tenim teoritzat, i en 

diem la política vampir, que és quan la comunicació política es menja el lideratge, és a dir, tu 

ets un mal líder, un líder fluix, amb debilitats, anem a intentar amb la comunicació política tapar 

les teves mancances i com que la seva tesi és que el ciutadà no pensa i que s’empassa tot el 

que tu li dones ben embolicat, així es pot sobreviure. Llavors tens presidències com les del 

Zapatero, del George Bush, o com la del Montilla: gent molt fluixa que es basen en una súper 

estructura de comunicació, que intenta menjar-s’ho tot, però que és de cartró pedra, i això és 

flagrant per a ells.” 

La campanya del PSC en general -o les accions espontànies que es van dur a 

terme durant aquesta- també van ser molt criticades. Quim Monzó en destaca dues en 

els seus articles:  
Ahir, Joaquim Llena –conseller d’Agricultura i candidat del PSC– va modificar el to de la 

campanya. En ple míting es va referir al logotip de CiU –que sota aquestes tres lletres dibuixa 

un somriure- i, dirigint-se als convergent, va etzibar: “Gilipollas, ¿de qué os reís, con la que está 

cayendo? ¡Coño!” A una setmana del diumenge electoral deixem enrere els videojocs 
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psicòpates (en parlem al següent epígraf) –i els espots amb votants que orgasmen- per a 

passar a un altre nivell: l’insult. És una tàctica interessant, una fustigació de l’estil Mourinho 

escalfant el següent partit.”66 

En un altre escrit, l’escriptor torna a recalcar una reacció impulsiva dels 

socialistes: 
“En la precampanya, quan en Mas va presentar els cartells de CiU en els que es llegia 

“comença el canvi”, el PSC es va afanyar a dir que Mas no era cap canvi –“ni tan sols recanvi 

de Pujol”- i van posar cartells amb la frase “Montilla: el canvi real”. Són fabulosos. Són com 

aquells cotxes que, a l’autopista, van pel carril dret i, de cop, sense tenir-ne a cap davant, 

canvien de carril, se situen al del costat i pitgen l’accelerador a veure si aconsegueixen 

avançar-se a si mateixos.”67 

A aquestes critiques s’afegeix el comentari de Cuminal al respecte: “En la recta 

final de la campanya, Montilla va anar radicalitzat el seu discurs, amb acusacions sobre 

corrupció, per exemple.” Dóna la impressió, doncs, que la campanya del PSC no estava 

massa ben definida des del principi donat que anava a cavall de les accions de 

Convergència i Unió. Tal i com apuntava David Madí, les campanyes poden ser 

autèntiques partides d’escacs. I és evident que Montilla anava a aquesta campanya 

com el segon de bord. Per això les seves úniques aspiracions eren tornar a reproduir un 

partit fallit, que s’havia enfonsat completament, que estava desprestigiat. Ell no podia 

mai guanyar les eleccions, però podia arribar a tenir la suma parlamentària. Per tant, 

inevitablement la seva campanya anava a cavall del guanyador.  

 

2.3. Aparença 

 

Patrycia Centeno expressa molt bé la imatge que projecta en José Montilla. Ja no 

tant en clau estètica, que també, sinó que l’analitza més des de la perspectiva de la 

ciutadania:68  
“Ja ho advertia Maragall: “existeixen dos tipus d’andalusos: el graciós i l’esquerp”. Estava 

clar, Montilla, almenys públicament, no pertanyia al primer grup. Durant els primers anys del 

seu mandat, la seva escassa presència mediàtica va acabar provocant que la representació 

visual de José Montilla no fos la real, sinó la de l’actor Sergi Mas qui el parodiava en el 

programa satíric Polònia de TV3 (“chist”). Tímid, cohibit, introvertit, insegur... Què li passava a 

aquest nou president? Per què era tan diferent als demés? Influïa el seu origen no català? Tot i 

que en Montilla no vesteix en línies generals malament, la seva aparença resulta apàtica. Les 

seves insulses ulleres, les seves llargues americanes o el fet de no dur mai un bon nus de 

corbata podrien condemnar-lo a un cert tedi. Però ha estat la seva poca gràcia comunicativa (la 
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inexistent coordinació entre gesticulació i discurs) la que ha acabat de projectar una imatge 

dèbil de la seva personalitat en el pla públic. “Jo no m’examino per a un concurs d’oratòria, em 

presento per a ser el vostre president”, denunciava Montilla.” 

Centeno torna a parlar de l’estilisme de Montilla en un altre article en el qual 

proposa alguns consells per a millorar la seva aparença69: 
“Per què l’actual president de la Generalitat genera aquesta petjada d’apatia, cansament i 

tristesa?  

Òbviament, la solució no passa per disfressar-lo de superheroi per a justificar la seva poca 

gràcia comunicativa –acció amb la que els seus caps de campanya aconsegueixen ridiculitzar-

lo, si es pot, encara més-, sinó tot el contrari: s’ha de dignificar la seva imatge. [...] Tan sols 

canviant un dels seus accessoris es transformaria en una persona nova amb més caràcter, 

seguretat i confiança. Aquest complement clau, com es pot endevinar, són les ulleres. Les 

insulses lents que llueix Montilla li apaguen el rostre completament. [...] Amb una muntura 

lleugerament més ovalada –per a evitar empetitir-li encara més els diminuts ulls- la pasta, 

negra o marró, aportaria força a unes faccions facials excessivament delicades. [...] Hauria de 

rectificar les seves americanes: les escull massa llargues per a la seva estatura i només 

s’evidencien unes butxaques enormes que li amaguen una gran part de la cama. [...] Seria 

important que descobrís com fer-se un bon nus de corbata (i sinó, que li’l facin). [...] Tan pàl·lid 

sovint transmet un aspecte citrí –un lleuger toc d’autobroncejador faria màgia-. El calçat, per 

suposat, de cordó.”  

S’acaba l’epígraf de Montilla amb mala consciència per no haver subratllat 

habilitats en el seu lideratge. Per això es demana a Miquel Iceta que el defensi davant 

el sobrenom antilíder. Aquest, per trencar el dramatisme de l’expressió avergonyida 

amb què se li planteja reacciona amb un “Mmmmnooo... si el líder és una persona que 

parla molt bé, que convenç, carismàtic i mediàtic... efectivament no és en Montilla.” I 

segueix:70 
“Un dels eslògans que no vam utilitzar era: temps difícils, gent seriosa. El Montilla no pot 

jugar a una batalla de concurs de bellesa. No cal que parli molt bé, però sí que faci la feina. Li 

has de buscar els seus atributs positius i intentar minimitzar els negatius. La primera campanya 

va ser molt òbvia: fets, no paraules. Perquè, escolti, jo en el terreny de l’oratòria no vull ni 

competir. Les paraules són molt importants, però si el meu candidat no té el do de la paraula 

m’estimo posar el valor sobre una altra cosa.  

Aleshores les fotos eren en blanc i negre, se’l veia firmant papers, mostrant-lo com a bon 

gestor i un tio llest i rigorós estrictament; no com a líder. Si per líder entens el més guapo, el 

primer de la classe i el que millor parla, no. Ara, que el que et diguin valgui la pena i connecti 

amb tu, aquest lideratge de connexió no cal anar lligat amb això. S’ha de construir un lideratge 

amb les seves qualitats. Aprofitar-les al màxim. I aleshores fer la imatge del líder que vols 

projectar i la gent se la fa seva o no. –Tot i que amb el Montilla no va acabar de quallar...- tu ho 

has de fer perquè hi creus, i és el que toca, però saps que és molt difícil.  
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A la campanya, els dos grups més grans de la coalició (PSC i ERC) deien que no volien 

governar més l’un amb l’altre. És clar, això ja és un handicap perquè d’alguna manera estàs 

dient que no tornaràs a cometre aquells errors i que no estàs content amb el que has fet. I per 

què la gent hauria de tornar a confiar en tu? La circumstància explica molt bé el resultat de la 

campanya. I per a nosaltres, la situació política espanyola pesa molt. Si l’elector socialista està 

content, es va a les eleccions amb una alegria; si no, participa menys o es planteja votar a 

altres partits.” 

 

3. Alícia Sánchez-Camacho, habilitat i el vent a favor 

 

L’Alícia ha sabut liderar el PP a Catalunya, un partit relativament feble i molt 

tutelat des de Madrid. El treu del pou, omple el buit que havia deixat Josep Piqué i es 

guanya el respecte de la direcció del partit a nivell espanyol, que està en un camí 

d’ascens a la Moncloa. “Per tant, és un lideratge molt vicari en el sentit que està 

impulsat des de Madrid, però ella té una personalitat molt forta [...] i la implantació avui 

del PP és molt millor que no pas abans.”71  Iceta opina que té una capacitat de 

comunicació forta, “potser un pèl arrolladora, però això passa una mica amb les dones.”  

L’Alícia ja havia estat uns anys en política, durant els quals s’havia format, però 

no era una persona emergent, visible. Va ser al Congrés Nacional de València amb una 

ponència política on va emergir atraient l’atenció del públic i de la directiva del partit, 

que en poc temps la situaria al capdavant de la seu catalana. L’Alícia va ser decisiva en 

aquella ocasió perquè el càrrec de Mariano Rajoy aleshores penjava d’un fil i “ella va 

col·laborar molt, i es veia que era una persona que podia suscitar un consens.” 72 

Això passa al cap d’un any de marxar en Piqué, quan el partit es queda una 

mica coix. Amb un procés d’eleccions internes amb Montserrat Nebrera com a 

alternativa “se l’escull per les seves capacitats i força i la proximitat amb el Mariano 

Rajoy.”, afirma Eladio Jareño, el seu cap de premsa. Així doncs, contempla Puigverd, 

“ella també comença amb el pecat original ja que són els aparells del Partit Popular qui 

decideixen.” 

             Apuntem que el Partit Popular mai ha acabat d’arrelar a Catalunya perquè no té 

una estructura pròpia. Segueix Puigverd: “és un partit sucursalista, tot s’organitza des 

del carrer Gènova (central del Partit Popular a Espanya) sense tenir en compte la 

societat catalana. És un partit centralista i articula el sentiment espanyolista a 

Catalunya.” Es podria dir que apliquen les mateixes polítiques a Múrcia, per exemple, 
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que a Catalunya. A més a més, aquí canvien els caps de llista constantment i aquests 

no segueixen mai una línia ni creen prou empatia com per endur-se més votants.  

             L’Alícia es presenta com una gran triomfadora. Ha aconseguit quallar la idea 

que ha obtingut uns resultats històrics però en realitat són pitjors en nombre de vots 

reals que els que va tenir en Vidal-Quadras. Cal recordar que aquest va obtenir 17 

escons mentre que Sánchez-Camacho ha dut 18 diputats al Parlament, fet que a simple 

vista atribueix una imatge de victòria històrica als resultats de la campanya. “Si en 

l’onada més important del PP a Espanya, la seu de Catalunya no aconsegueix obtenir 

un resultat històric en terme de gent real que la vota no podem estar parlant de tant 

d’èxit”, apunta Rahola.  

 

3.1. El lideratge de Sánchez-Camacho 

 

Alícia Sánchez-Camacho té un perfil de lideratge molt més important que no 

pas Montilla però també és cert “és que fonamentalment és una gran encantadora de la 

serp mediàtica. Sap com ningú fer titulars populistes i sap com ningú dominar el 

titular.”73  

            Tot i així, és una líder que encara s’està fent. Porta poc temps exposada al 

públic i la seva evolució és molt positiva quant a notorietat i empatia.  

            Gestiona el partit i la seva figura com a política de manera molt intel·ligent: 

combat el catalanisme, igual que els anteriors líders del seu partit, però ella ho fa amb 

un somriure a la boca. És radical amb el discurs, però a la vegada participa del 

catalanisme. Tal com remarca Puigverd, “No hi ha tabú de la catalanitat que se li 

resisteixi. Ha agafat com a costum enviar al Tribunal Constitucional totes les lleis 

catalanes que la disgusten” 74. Tot allò que argumenta ho fa afirmant que és pel bé de 

Catalunya i sempre manifesta un gran interès perquè el país vagi endavant 

econòmicament. D’aquesta manera la líder del PPC s’ha anat movent i donant la 

impressió a l’opinió pública que ella s’interessa pel progrés català. Això està molt ben 

pensat perquè obre molt l’espai: competeix amb Unió perquè és la part més moderada 

de CiU respecte el catalanisme. Alhora, la vessant extrema dreta que adopta quant a la 

crítica dels nouvinguts dóna satisfacció emocional a la gent que està en contra de la 

immigració, que serien principalment els penúltims a arribar a Catalunya 

(majoritàriament socialistes), residents als barris on ara els nous s’instal·len. Per tant, 

Sánchez-Camacho capta els votants del PSC descontents. A aquests, a més a més, els 

articula amb el tema del castellà. 
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           Es podria dir, doncs, que va plantejar un triangle: en un eix hi ha la immigració, 

en un altre mantenir el seu nucli amb el foc sagrat de la qüestió de la lingüística i alhora, 

no deixant que avanci Ciutadans i, per últim, la defensa del catalanisme no quant a 

identitat; sinó pel que fa a aspectes econòmics. D’aquesta manera va buscar una 

ampliació del camp de joc. I tot, tal i com hem dit, amb molta naturalitat, simpatia i un 

somriure espatarrant a la cara.  

           També s’ha de recordar la seva capacitat conciliadora, que ja es veia al congrés 

de València. El Tripartit demostra que les esquerres a Catalunya no s’entenen i el Partit 

Popular agrupa tota la dreta, però a nivell intern emmarca molts camps, i això ho ha 

gestionat bé i amb molt lideratge, en contrast amb el desgavell de l’altre extrem 

ideològic.  

Qui també corrobora que Sánchez-Camacho parteix d’una estratègia intel·ligent 

és Jordi Cuminal, entre d’altres coses “perquè lluny del que passa amb el Piqué i la 

Nebrera, ella s’ocupa del partit.” 

            Així doncs, ja es pot explicar per què va aconseguir tanta representació 

respecte les anteriors eleccions i sent la seva primera candidatura (recordant que a les 

primeres eleccions de Vidal-Quadras només se’n van obtenir set). En primer lloc 

destaquem la seva estratègia electoral, en segon l’empatia que la seva líder desperta i, 

per últim, recordem que els vents electorals al territori espanyol bufaven a favor del PP. 

            A part de la captació d’aquest vot nou, “la campanya té molta importància, i 

aconsegueix que no hi hagi fuga de vot per part dels votants del Partit Popular”75. El 

que també juga un paper important és la força dels seus missatges i l’amplitud de 

públics que abasten: temes referents al bilingüisme integrador, a la relació amb 

Espanya, al treball, que va captar l’atenció de molts joves, la immigració, etc. Obtenir 

aquest resultat “va ser una cosa simbòlica perquè va sobrepassar el sostre, ja que amb 

Vidal-Quadras se’n van aconseguir disset. I això ha passat amb una persona que acaba 

de començar.” 

Un fet a primera vista estrany és la seva condició de cap d’una família 

monoparental, que trenca amb els clixés del PPC. Tot i així, el que és molt positiu és la 

manera de transmetre-ho amb les seves capacitats de sinceritat, de naturalitat, 

d’espontaneïtat. Té una simpatia innata i connecta molt bé amb el públic, encara que no 

la votin. 
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3.2. Maniobres de campanya  

 

Per a enfrontar aquesta campanya es va encarregar un estudi ampli en el qual 

també entrava el tema de vot, encara que era bàsicament sociodemogràfic per tal de 

conèixer tot el que preocupava a la gent, el que els interessava, conèixer els votants 

fronterers: què sentien, quines decepcions tenien, què reclamaven, quins defectes 

veien en el món polític i en els polítics, etc. També va servir per a conèixer a nivell 

territorial els comportaments socials –juntament amb un estudi electoral- i així saber on 

podia créixer el partit i no haver de destinar esforços on no es podia arribar. Amb 

aquest van sorgir els missatges que el públic volia escoltar, però tots partint del marc 

ideològic del partit. 

Durant la fase de precampanya van anar situant-se als llocs on havien d’exercir 

més força per a motivar els que no votaven, i sempre mirant que disposessin d’unes 

característiques pròpies interessants per al partit. D’aquesta manera es va idear 

l’estratègia anteriorment esmentada, fonamentada sobretot en una lluita PSC-PPC per 

un espai sociològicament espanyol dintre Catalunya. No competeixen amb CiU, sinó 

que van menjar-se l’espai del PSC, vessant espanyola.  

A nivell de comunicació de la líder en general, segons Puigverd, “ha fet una 

cosa que fins ara li dóna resultats, que és vendre-ho tot a canvi d’una foto amb el Mas i 

de poder explicar coses. Això beneficia l’actual govern, perquè aconsegueix més coses, 

i a ella li aporta un grau de popularitat molt important.” Toni Aira observa que “Coneix 

l'agenda del Govern i sap com moure's per treure'n rèdit polític. […] L'obsessió de 

Sánchez-Camacho per sortir compulsivament a la foto li pot ser molt contraproduent 

[…] perquè la popular denota un cert estat superlatiu d'ansietat i d'obsessió pel figurar a 

tota costa.”76 

En la mateixa línia Cuminal diu que “en un partit petit a Catalunya, si la seva 

estratègia és buscar popularitat, ho estan més o menys aconseguint. L’altra cosa és si 

amb popularitat n’és suficient per ser votat o no.”77 Aquesta actitud de voler-ho acaparar 

tot potencia la caricatura davant l’opinió pública, “però té més fondo del que ens 

pensem”, sospita Cuminal. Ara que bé és cert que a les enquestes s’aprecia que el 

coneixement de l’Alícia està augmentant (és la tercera més coneguda amb un 83%78). 

Aira subratlla que Camacho pot caure en la sobreactuació. “Se li han vist certs 

atacs d’ansietat per a aconseguir segons quina foto que ha sigut contraproduent.” 

Recalca que “és molt conscient d’on és la càmera i que es basa en la premissa ‘qui no 
                                                
76 AIRA, Toni. Massa alícia o massa poc? Elsingulardigital.cat, 7 de juny de 2012  
77 CUMINAL, Jordi. Cap de comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, Palau de la 
Generalitat, 20 de juny de 2012 
78 Últim estudi del CEO, juliol 2012      
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surt als mitjans de comunicació no existeix.’ Per tant, objectiu número u: ser-hi. Ara, 

s’ha de mirar com hi entren.”  

En la seva defensa, Eladio Jareño recorda que un polític ha d’estar a la foto. 

“Se la critica perquè va guanyant protagonisme, i això a alguns sectors els molesta. 

Però a la política s’ha de tenir presència. Si no tens protagonisme, no hi ets. Inclús 

encara que surtis molt, si no tens perfil no arribes.” 

Tot seguit comparteix una anècdota que enforteix la seva justificació i alhora 

obre un nou front: “ahir tres periodistes al Parlament em van demanar si podien fer una 

foto d’ella amb el Mas. Un fins i tot em va ensenyar un SMS del seu cap demanant-li la 

foto. Per tant, què és, ella o els mitjans que, coi, si té un protagonisme la volen treure!?” 

Tot d’una, animat per la primícia que acaba de llançar, pren a l’atzar un dels diaris que 

té sobre la taula del despatx, i que encara no havia fullejat, busca a la secció de 

política, i allí l’hi tenim: la foto amb en Mas. Aquest fet curiós no deixa d’explicar el 

poder que tenen els mitjans de comunicació en la política. 

Per acabar amb la polèmica sobre el seu afany de protagonisme, Jareño 

blasma aquestes males veus argumentant que “és una acusació molt sexista, perquè 

els homes també volen estar a la foto, però una dona que surti tant... no està bé. Però 

no ens preocupa.”  

Antoni Puigverd defineix la seva entrada al camp de batalla de forma crítica i 

contundent: “El seu somriure perenne no pot amagar que és vostè el que 

n’anomenaríem un falcó [...] La seva precampanya ha estat tremendista i, 

consegüentment, eficaç: ha conquistat moltes portades. Va vostè com una moto, 

senyora Camacho.”79 

Durant la campanya, el PPC va emetre un videojoc que feia referència als 

sense papers. De fet, aquest va ser com un fantasma perquè ningú el va veure. Es va 

penjar a la xarxa i de tantes visites que va rebre es va col·lapsar. El que la gent va 

poder veure era una demo que els va posicionar com els que estaven en contra de la 

immigració. Però de fet, explica Jareño, el joc “era l’Alícia que anava sobre un avió 

llançant bombetes sobre temes diversos. Però bombetes, en castellà bombillas -aclarint 

que no venia de bomba-, que això és símbol d’idea. I en la primera versió del videojoc 

es veia que es tirava gent en paracaigudes.” El cas és que aquesta versió –que havia 

estat descartada- va ser la que va sortir a la llum, i donava la impressió que la líder del 

PPC tirava bombes a immigrants i que a alguns els llençava per la borda. 

“Cadascú té la seva opinió: si era o no era oportú, si estava més o menys ben 

fet... Va ser positiu quant a notorietat. Es va endur dos dies de campanya, en un 

moment en què el tema de la immigració il·legal estava sensible.” Sí bé és cert que va 
                                                
79 PUIGVERD, Antoni. Doble moral de la amazona. La Vanguardia, p.15. 13 novembre 2010 
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ser una acció molt criticada, s’ha de contemplar que ajudava a confirmar la seva idea. 

Ofenia a moltes persones però agradava al sector que els interessava enxampar.   

Antoni Puigverd posa en dubte que l’exposició del fill de Sánchez-Camacho en 

segons quins actes sigui espontània i natural, fet que ens porta a preguntar 

indiscretament si el nen s’ha usat en campanya. Jareño aclareix de seguida que de cap 

manera, “l’Alícia és mare; no és un invent. Té una família monoparental.” A més, 

aprofita per denunciar que la dona a la primera fila de la política està sotmesa a “una 

lupa que l’home no té. I la té exageradíssima. Tot es comenta: el vestit, el maquillatge, 

el cabell, si fa això, si fa allò altre, etc. Però també és cert que la meitat dels votants són 

dones i és una força enorme.” Argumenta, amb admiració, que ser dona amb valors i 

treballar a primera línia, que requereix molts sacrificis, també implica que el seu entorn 

personal formi part d’això. “Però no s’ha volgut fer una sobreexposició. I, de fet, el nen 

ha vingut moltes vegades amb nosaltres perquè no tenia amb qui deixar-lo. Jo mateix 

he hagut d’estar amb el nen mentre ella compareixia en actes. Però no va a tots els 

actes.”  

S’ha de tenir en compte la condició de la dona de compatibilitzar el treball amb 

la vida familiar “i personal, tot i que no en té”. Les dificultats i responsabilitats que això 

representa no estan encara contemplades al nostre país, on les dones no tenen un pes 

important a dalt de les directives i els ajuts a les famílies quant a horaris i prestacions 

tenen un llarg camí a recórrer si volen posar-se a l’alçada dels països nòrdics.80  

Les dones tenen uns valors afegits al treball: més responsabilitat, dedicació, 

coratge, capacitats d’organització, d’anàlisi, de visió, etc. Sánchez-Camacho reivindica 

el paper de dona, no en clau feminista; sinó per a destacar aquests trets femenins. “A 

ella no li agrada la discriminació positiva. És partidària que la gent es valori per la seva 

vàlua, però reconeix que té visibilitat per ser dona o per les circumstàncies que la 

condicionen, ser mare.”  

Deixant de banda de la defensa de Jareño, es tanca el tema amb les 

aportacions de Pilar Rahola, una dona que també s’ha trobat a primera línia de la 

política i que s’ha hagut d’enfrontar algun cop amb Sánchez-Camacho per articles en 

què condemnava aquest fet, precisament: “una de les coses lletges que ha fet ha estat 

aprofitar la seva maternitat solitària, la seva condició monoparental. Jo he vist el seu fill 

al telenotícies, he vist el seu fill inscrivint-lo en castellà per fer campanya contra la 

immersió lingüística.” Afegeix que “quan un líder polític utilitza el fill en una campanya 

política entra en un grau d’una certa perversió que permet un atac frontal a la seva 

persona.”  

                                                
80 ABAT OLIBA CEU. I Jornades Dona i Treball, Juliol 2012 
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Comenta que conèixer la vida privada del polític serveix al votant per assegurar-

se que són de fiar, i segueix: “No tinc cap mena de dubte que ella explota la seva 

feminitat, la seva condició de dona guerrera i sola, i la seva condició materna. En el 

fons ho exploten tots, però el valor està en el grau. Si el fill el poses en el focus polític 

estàs jugant molt brut.” Ens parla de la condició de la dona a la política i conclou: “ho 

miro amb una mica de tendresa perquè jo sé que a les dones els hi costa molt arribar i 

probablement ella ha hagut de lluitar més que ningú sent mare soltera. És pertinent 

utilitzar la condició femenina, però la materna no tant. “ 

 

3.3. Aparença 

 

              Antoni Puigverd recorda que els polítics de Catalunya no tenen imatge de 

Marbella però, en canvi, “a ella li agrada ser excèntrica, ha passat per cirurgians, i això 

la fa diferent perquè se la veu molt i és capaç de jugar amb això sense cap complex.” 

Observa que “aquí som més discrets, i ella és més friki per ser estrafolària. Està des 

acomplexada. No se sap si ho fa per intuïció o per planificació, però això és molt 

important perquè es va diferenciant”, i la diferenciació és molt important en política.  

Patrycia Centeno, per la seva banda, també parla de la imatge de la lideressa, 

però amb més extensió donat que vestir a una dona és molt més complex: 81 
 “És l´única candidata dona que lluita per la presidència de la Generalitat. I això implica, sens 

dubte, una alta responsabilitat. S’espera d’ella molt més que dels seus contrincants barons i en 

això també interfereix el tema de la indumentària (és infinitament més fàcil vestir-los a ells que 

a elles). A més a més, té la difícil missió de deixar en bon lloc a les dones, la votin o no. S’ha 

de començar a feminitzar la política catalana. [...]  

 A la líder popular se li ha de sacrificar la seva llarga cabellera. El volum de la mitja melena, 

amb un serrell de costat, li aportaria més frescor i proximitat. Així mateix, hauria d’evitar els 

recollits perquè en ella resulten molt agressius. D’altra banda, té uns ulls caiguts que 

transmeten una mirada trista. Per això, només amb dibuixar una ralla d’ulls cap amunt, aquests 

renaixeran. [...]  

 Malgrat que les polítiques aconsegueixin la complicitat de la resta de dones en assegurar que 

compren en les grans cadenes de moda assequible –encara que no sigui veritat en la majoria 

dels casos-, la popular no encerta en confiar-se plenament a aquestes conegudes marques. 

Tot i que per al lloc que ocupa se li exigeixi austeritat –i més en època de crisi-, no pot 

permetre’s aparèixer amb teixits moltes vegades de dubtosa qualitat. Els seus companys 

homes no ho fan i ningú els titlla d’ostentosos perquè ho fan amb discreció (no porten la marca 

penjant del braç). [...] Li encanta el blanc, però no és el seu color. Encerta amb les tonalitats 

alegres i vitals –sobretot, els blaus-. En ser bastant corpulenta, tant d’espatlles com de malucs, 

ha de prescindir de la clàssica americana i apostar per jaquetes obertes –desembotonades- i 

                                                
81 CENTENO, Patrycia. Feminizar la política. El Mundo p. 20, 21 de novembre de 2010 
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més delicades. Els vestits –que li encanten i amb els que reconeix sentir-s’hi més còmode– són 

la seva millor elecció (això sí, sempre per sota genoll) 

 Si bé és recomanable que amagui l’escot, el coll, millor airejat perquè l’estilitza. Les anelles 

que sol utilitzar estan vetades –no encaixen ni ideològicament ni estèticament-. Per últim, i com 

a toc final, una sabata de tacó fi (mai plataformes ni tacons quadrats) que l’obligaran a caminar 

a pas lent però decidit.”  

 

4. Comparació dels lideratges 

 
S’arriba a l’entrevista amb Pilar Rahola poc abans de concloure el treball. Així 

com es queda primer amb Antoni Puigverd perquè aporti una visió global de l’escenari a 

estudiar, d’ella se n’espera una reflexió a mode de conclusió. És aleshores quan, amb 

tota la informació sobre la taula i moltes conclusions a la ment, les dues parts posen 

ordre als continguts de més pes per mirar de fer-ne un balanç. Ella es treu les sabates, 

es posa còmode al sofà i compara Sánchez-Camacho i Mas d’una volada. Dos dies 

després se celebra la trobada amb Miquel Iceta, qui, amb total naturalitat accepta la 

condició de Montilla com l’’antilíder i l’allunya d’aquest apartat, que pretén fer una 

valoració dels dos lideratges més potents però alhora tant diferents, que s’han observat 

durant el període de recerca.  

El que aporta riquesa a aquest epígraf és que l’Alícia i el Mas com a líders no 

s’assemblen en res perquè cadascun té el seu propi carisma. “El Mas basa el seu 

lideratge en una certa austeritat en les formes; la Camacho és barroca i histriònica, és 

una mica el Rafael de la política, es treu la jaqueta i domina l’escenari “yo soy aquel”, 

no?” Mas intenta estar sempre seriós, sempre transcendent, “fins i tot un pèl 

excessivament transcendent i auster sobretot. Jo he definit al llibre que és un calvinista, 

és un tipus que tant en l’aspecte polític com en el personal és d’una autoexigència 

extrema. L’Alícia Sánchez-Camacho és una majoret.”82 Per tant, es pot ser líder sent 

majoret i tot el contrari i, sorprenentment, tots dos poden funcionar.   

L’Alícia lidera molt en el seu partit i domina bé els seus votants perquè la veuen 

una persona “desacomplexada, llengueruda i desbocada i ja els hi va bé a un partit que 

dins de Catalunya no acaba de quallar, mentre que Mas ha de liderar unes masses 

socials molt heterogènies, un espai central en el país i necessita molta més moderació.” 

De ben segur que les formes d’un i l’altre fracassarien rotundament a les bases l’altre 

partit. Els convergents volen un líder seriós mentre que “els del PPC volen la 

queixalada i l’histrionisme. O per la via bèstia i salvatge de Vidal-Quadras o per la via 

folklòrica d’Alícia.”  

                                                
82 RAHOLA, Pilar. Periodista. Hotel Pòdium de Barcelona, 17 de juliol de 2012  
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Un altre element de comparació contradictòria, en aquest cas un que és obvi: 

Artur Mas és un home; Alícia Sánchez-Camacho és una dona. En el cas de l’Alícia, ser 

dona suma perquè ja estem en un moment de la història en el qual comencem a tenir la 

necessitat de tenir líders polítics femenins i “ella juga amb molta eficàcia i amb molta 

intel·ligència amb un punt de coqueteria femení i un de duresa masculina que és molt 

propi de les dones en la política, tal vegada perquè el poder és molt masculí i 

inevitablement agafes formes una mica dures.” Explicaven a les I jornades Dona i 

Treball 83 que les primeres dones en alts càrrecs es tallaven els cabells i vestien 

pantalons per guanyar-se el respecte dels homes. Les dones sempre han de jugar amb 

aquest equilibri feminitat – duresa. Artur Mas, però, més aviat té el problema contrari: 

ha de matar-se aquest punt guaperes que té perquè resulta en el seu cas insolent. “Allò 

que resulta eficaç en una dona resulta insolent en un home. Agrada més la bellesa 

innata del Pujol que no pas la bellesa innata del Mas, perquè la política en els homes és 

una cosa seriosa i en les dones sembla que ho seria una miqueta menys.”  

El tercer element diferenciador, que potser és en el que s’assemblen més els 

dos lideratges, és que són líders gens ambigus. “Mas basa el seu carisma en una certa 

duresa de conviccions”. Això es contraposa amb el carisma principal de Jordi Pujol, 

caracteritzat per “la seva capacitat de navegar el l’ambigüitat, i el seu viratge permanent 

el va fer un polític d’alçada europea, un Churchill, els grans estadistes d’una època 

determinada que eren uns ambigus, òbviament amb unes condicions inequívoques”. 

Rahola explica que “el Pujol creu en Catalunya i hi ha uns valors que el caracteritzen, 

però alhora és molt ambigu en els horitzons.”  

Per la seva banda, Artur Mas és el contrari de l’ambigüitat. “Creu-te’l quan diu 

una cosa. No és gens ambigu i això potser és un dels seus defectes: està convençut, 

ha pensat molt allò que diu i quan ho diu i ho promet, pots creure que trencarà 

muntanyes però arribarà fins aquella fita.” Per tant, el carisma de Mas és justament el 

trencament de les ambigüitats, “en una època en la qual n’estem farts, ens calen 

conviccions clares.” Ara, i més que mai, necessitem escoltar veritats, i aquesta és la 

característica principal del nostre president.  

Alícia Sánchez-Camacho també defensa amb contundència les seves 

afirmacions. Parla basant-se en la convicció espanyola a Catalunya i ho fa amb 

desacomplexament: “ja no s’amaguen, ja no tenen cap mena de mania, ja no han de 

vendre cap altra pel·lícula...” La Pilar ho defineix així: “arribo aquí, más chula que un 

ocho, i a més a més sóc espanyola i olé”. Hi ha un factor que juga molt a favor seu, i és 

que com que ens trobem en un moment en què el sobiranisme i l’independentisme 

s’estan desacomplexant i agafant forces, l’espanyolisme també està traient pit.  
                                                
83 ABAT OLIBA CEU. I Jornades Dona i Treball, Juliol 2012 
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Hi ha una diferència més notòria: “a Artur Mas no te l’imagines fent trampes al 

solitari, és a dir, és un home que el veus venir de front i pots creure en la seva paraula; i 

l’Alícia crec que té un discurs en funció de cada interlocutor i li resulta molt fàcil.” Això 

reforça l’explicació que es donava anteriorment sobre la seva estratègia d’abastament 

de diferents públics. “És invasiva, està fent sempre mil rodes de premsa, és un producte 

d’una època en la qual la informació immediata es crema ràpid, l’hamburguesa de la 

informació funciona. Això li funciona al dia a dia.” Ara bé, també caldria veure si tots els 

titulars que llancen es compleixen. Si més no, però, fan soroll i això és el que els 

interessa. Artur Mas, al contrari, fa el mateix discurs si està a Rac1, amb el Cuní o a “El 

gato al agua”. 
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Conclusions 
 

Com ja s’avançava en l’anterior epígraf, dels tres polítics objectes d’estudi es 

pot afirmar que només dos, Artur Mas i Alícia Sánchez-Camacho, corresponen al perfil 

de líder exitós. Aquesta afirmació confirma la no existència d’un model únic de lideratge 

acceptat unànimement donat que els estils duts a terme per aquests dos són del tot 

diferents. Aquest fet justifica, al mateix temps, que costi tant de definir el concepte de 

lideratge polític.  

Pel que fa a la taula que proposàvem al primer capítol84 sobre el grau d’impacte 

dels líders podem afirmar, també corroborat per Iceta, que Montilla seria un líder gestor 

(intensitat del canvi mínim i petit abast de l’impacte) ja que es limita a fer funcionar el 

partit sense aportar innovació; Sánchez-Camacho tindria un lideratge redefinidor 

(intensitat del canvi i abast de l’impacte moderat) donat que posa ordre a nivell intern i 

amplia els horitzons del partit. Artur Mas seria el reformista (intensitat del canvi profund i 

abast de l’impacte moderat) perquè és qui posa –o intenta posar- ordre al govern 

després del pas del Tripartit.  
Una altra conclusió que s’extreu d’aquesta investigació és que mitjans de 

comunicació i política es retro alimenten. En primer lloc perquè un aporta continguts a 

l’altre, que els difon al públic objectiu del partit. En segon terme, perquè ambdós 

components exerceixen una pressió sobre l’altre que implica un treball constant i ben 

elaborat i que ofereix com a conseqüència una informació de qualitat que tots podem 

apreciar en fullejar la secció de política de qualsevol diari. Un tercer i últim aspecte és 

que amb la crisi econòmica els mitjans han de vendre amb portades cridaneres i amb el 

descontent general de la població els polítics han de captar l’atenció de l’electorat. Això 

fa que les dues parts treballin a tothora per tal de vendre exclusives. Els mitjans els 

demanen la foto del dia, i els polítics s’hi posen –recordem l’anècdota que ens explicava 

Jareño sobre la fotografia de Sánchez-Camacho amb Artur Mas.- 

Ara bé, seguint amb aquesta anècdota es destaca una altra conclusió. Els mitjans 

pressionen més als partits que a la inversa: els condicionen amb els horaris fent-los 

adaptar-se amb el que ja coneixem com agenda setting; publiquen el que volen i en 

l’ordre que volen, per això, tal i com deia Iceta, és millor tenir dos missatges diaris ben 

treballats que fer massa coses i que publiquin el que vulguin; formen opinions sobre els 

líders mitjançant programes de sàtira política, interpretacions o articles d’opinió. Tot i 

això, també cal contemplar que els mitjans estan molt condicionats per la normativa 

electoral i pels organismes reguladors, que sempre tenen l’última paraula en les 

decisions, com seria el cas de la prohibició de celebrar el debat entre Mas i Montilla. 
                                                
84 Blondel, l’impacte dels líders (p. 18) 
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Així mateix, es posa de manifest que les campanyes s’organitzen sota una 

planificació tan exhaustiva per part dels spin doctors que no es dóna peu a veure els 

líders actuar amb naturalitat, i el fet de no deixar-los sortir-se dels esquemes crea un 

encaixonament un pèl artificial que l’elector percep amb disgust.  

També s’observa que la figura de la dona creix amb potència, però que alhora 

segueix sotmesa a un elevat grau d’exigència per la seva condició considerada sovint 

encara d’inferioritat. Tot li és jutjat perquè el poder malauradament segueix sent molt 

masculí, i el fet de jugar amb la duresa i la coqueteria, o d’aprofitar la maternitat no 

agrada. Tot i així, sempre se n’espera que projectin la imatge de feminitat i de 

polivalència que les caracteritza. L’home en política, en canvi, no pot ser massa guapo 

o educat perquè molesta. No obstant això, cuidar l’estètica dels polítics és fonamental.  

 Així doncs, per tal de concloure amb la investigació, s’afirma que per a ser vist 

com un bon polític o bé s’han de tenir aptituds comunicadores ja que el carisma és el 

que més acosta els líders al seu electorat, al qual només hi pot arribar per mitjà dels 

media, o disposar d’un equip de comunicació molt potent, com seria el cas de José 

Montilla, definit per Jordi Cuminal com la política vampir, que es dóna quan la 

comunicació política intenta tapar les seves mancances. 
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Annex 
Entrevistes 
1. Antoni Puigverd, cronista i escriptor, 4 de juny a Girona 

Preguntes i pautes que van guiar l’entrevista a Puigverd: 

 

LÍDER 

1P. Una cosa que m’ha costat molt és trobar una definició unànime del concepte 

lideratge en política. Com hauria de ser un líder, quines series les seves 

característiques i les seves funcions principals? 

2P. Creu que algun dels líders que estic tractant compleixen aquests requisits? 

Quin s’hi acostaria més? 

3P. Em podria dir quines característiques de bon líder posseeix cadascun i quina 

és la principal que li mancaria? 

 

MITJANS COMUNICACIÓ 

-Un líder es considera com a tal perquè és qui dóna la cara davant dels mitjans de 

comunicació. Són aquelles persones que apareixen dient o fent alguna cosa, projectant 

imatges de persuasió. “Aquesta comunicació afavoreix la creació d’una imatge pública 

necessària per a construir grups i per a vertebrar el recolzament”85. Gràcies a aquestes 

compareixences es reforça la notorietat i es diferencien millor els partits. 

-Agenda Setting, sound bite. 

4P. Des del punt de vista d’un comunicador i analista, com valora el paper que hi 

juguem, els mitjans? Què destacaria del poder de la informació? 

-Ha de posseir “l’aparença física i el domini gestual, la vestimenta, el decorat, la 

mímica, aptituds vocals, l’ús de la paraula, el maneig de l’argumentació, la facultat de 

deixar entreveure a través de l’actuació un caràcter atractiu o un cert carisma, la facilitat 

per a suscitar emocions en els receptors” (López i De Santiago, 2000).  

-El caràcter, La credibilitat, El dinamisme, El carisma.  

-Lourdes Martín86, like quotient: paràmetres: optimisme que transmeten; la simplicitat i 

espontaneïtat; el sentit de l’humor; l’empatia; l’accés o intimitat: capacitat de connectar amb 

el receptor i la narrativa, habilitat de saber explicar històries, conegut com story telling 

5P. Són bons comunicadors, aquests líders?  
 

                                                
85 DELGADO FERNÁNDEZ, Santiago. Sobre el concepto y el estudio del liderazgo, Una propuesta de 
síntesis. Universidad de Granada. Psicologia Política, Nº 29, Noviembre  2004 p. 17 
86 MARTÍN SALGADO, Lourdes. Marketing político. Arte y ciencia de la persuasión en democracia. Ed. 
Paidós, Barcelona, 2002 
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CAMPANYES 

6P. Què n’opina que cada vegada les campanyes s’hagin centrat més en el 

candidat? 

-El procés de personalització de la política fa que també es personalitzi la comunicació. Els 

mitjans de comunicació en són còmplices i cada vegada més també la premsa escrita. Se 

centren en vendre els candidats i assenyalen poques idees. Per la via audiovisual no es 

transmet ni la ideologia ni el contingut textual; sinó emocions, sentiments, altres tipus 

d’informacions que van al cervell per mitjà de la combinació de la imatge amb el so. La 

televisió és, doncs, l’ànima de la persuasió.  

El risc és que aquesta conversió del candidat en una estrella converteixi la política en un 

programa del cor i que tot el que afecti a la seva vida pública i privada sigui d’interès i s’usi 

per enviar un missatge.  

7P. Com valora les campanyes de tots tres? 

-Montilla: vídeos d’orgies, superheroi 

“Tiene usted habitualmente la pose hierática de una talla románica, pero, cuando 

consigue sonreír, tal hieratismo se descongela y, por unos instantes, libera usted, a 

pesar de la calva, el alma del niño que fue”87. Aquí fa referència a la seva story. Més 

endavant parla del significat que té que un andalús hagi arribat a la presidència, que 

s’enorgulleix de ser català i recorda el principi d’igualtat que fa més país.  

“la caída del PSC debe de ser muy evidente incluso para sus estrategas electorales, 

que han tenido que recurrir a un vídeo orgiástico para obtener unas migajas de 

notoriedad. Tiene que estar la cosa muy chunga para apelar a este reclamo.”88 

També afirma a La fábula del camaleón89, que Montilla és “un timoner aferrat al timó 

que ha suportat vents i marees esperant arribar a port” però no ha arribat enlloc.  

-Alícia: videojoc del “sense papers” 

“Su perenne sonrisa no puede ocultar que es usted lo que se llama un halcón, lo más 

parecido a Sarah Palin que existe en nuestros pagos. No hay tabú de la catalanidad 

que se le resista. Ha tomado por costumbre enviar al Tribunal Constitucional todas las 

leyes catalanas que le disgustan. [...] Su precampaña ha sido tremendista y, 

consiguientemente, eficaz: ha conquistado muchas portadas. Va usted como una moto, 

señora Camacho.”90 

“Después de cada una de sus intervenciones, candidata Alicia, su rostro se 

transformaba: los ojos le brillaban y los labios dibujaban una gran sonrisa de 

satisfacción. Complacida y relajada, se aplaudía a sí misma. Es usted, me temo, la 

                                                
87 PUIGVERD, Antoni. Al volver la vista atrás. La Vanguardia, p 15. 25 novembre 2010 
88 PUIGVERD, Antoni. Excitada fantasia sobre la nada. La Vanguardia, p. 15. 19 novembre 2010 
89 PUIGVERD, Antoni. La fábula del camaleón. La Vanguardia, p. 15. 12 novembre 2010 
90 PUIGVERD, Antoni. Doble moral de la amazona. La Vanguardia, p.15. 13 novembre 2010 
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versión femenina de Narciso, aquel tipo que se enamoró de su propia imagen y se 

ahogó intentando abrazarse en el estanque en el que se reflejaba. Tiene usted, Alicia, 

virtudes remarcables: es lista, vivaz, locuaz y peleona. Tiene buena memoria, además, 

lo que le permite olvidar con gran arte los errores de su partido. Pero su ego es tan 

poderoso que puede arrastrarla fácilmente a los fangos del fondo.”91 Parla també de 

TV3 i l’ús del castellà en el debat per part de Rivera.  

Mas: Anunci de campanya 

“El anuncio pretende sacar provecho de los sufrimientos pasados en estos ásperos 

años de oposición, pero tiene un gran peligro: presentar como heroico lo que para la 

mayoría de los votantes es normal”92 

Sobre Mas: claridad expositiva, competencia, aplicación, laboriosidad. En aquella 

época, sin embargo, predominaban sus defectos: perfil distante, tono seco y displicente. 

Su inteligencia generaba cierta inquietud.93 

8P. Què en pensa de les caracteritzacions en el programa de sàtira política 

Polònia? 

“Los caricatos del Polònia no se rascaron mucho las neuronas en su caso. Reduciendo 

su personalidad al aspecto físico y describiéndole como un delirante Narciso que 

piropea la propia guapura, le han dejado sin alma. Todos sus rivales aparecen en el 

Polònia como tontainas, pero su tontuna es social, no como la suya que es 

ensimismada y egocéntrica: un guapo atrapado en el espejo.”94 

9P. Pel que fa a la es restriccions dels temps per a spots i espais per a 

banderoles, com afecta això en la projecció del líder? 

-els ajuntaments han de cedir locals gratuïtament per a celebrar actes i col·locar-hi 

cartells, pancartes, pòsters, etc.  

Es pot fer publicitat a la premsa i emissores privades però pagant i amb unes 

limitacions amb un percentatge del pressupost. (20%) 

La publicitat gratuïta també s’assigna en funció de la representació: els que no en van 

obtenir o no es van presentar, tenen 10 minuts; els que disposen del 5% del total dels 

vots vàlids a les anteriors eleccions tenen 15 minuts; els que es troben entre el 5% i el 

20% s’emporten 30 minuts i els que superen el 20% en poden usar fins a 45.  

 

 

 

                                                
91 Versión femenina de Narciso. La Vanguardia. Edición del martes, 23 noviembre 2010, página 11 
92 Entre desiertos anda el voto. La Vanguardia. Edición del domingo, 14 noviembre 2010, página 19 
93 Errare humanum est. La Vanguardia. Edición del domingo, 21 noviembre 2010, página 19 
94Entre desiertos anda el voto. La Vanguardia. Edición del domingo, 14 noviembre 2010, página 19 
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CIS 

En l’estudi preelectoral del CIS, a la pregunta 10 (p. 4) es va demanar als enquestats 

que valoressin quin partit tenia els millors líders a Catalunya. CiU va ser el més valorat 

en aquest sentit amb un 36,1%, seguit del PSC, que va obtenir el 12,3%. En quart lloc 

(després d’ERC) se situava el PP, amb només un 3,8%.  

Pel que fa a la pregunta 12a (p. 6) sobre per quin motiu, principalment, no anirien a 

votar, l’opció “no m’inspira confiança cap partit ni cap polític” va ser escollida en primer 

lloc pel 21,5% dels enquestats i en segon  per un 25,9% (l’opció més escollida en 

general va ser “què més dóna votar o no votar, si no serveix per a res”, 26,4%). 

Respecte aquests resultats, Eduardo García Matilla95 recalca que els polítics són una 

de les principals preocupacions per als espanyols (juntament amb l’atur, la immigració o 

l’habitatge), i que podria “justificar-se en bona mesura pel model d’informació i de 

propaganda imposat per la democràcia televisada a la que s’han sotmès tots els 

partits”. 

10P. Hi estaria d’acord? 

El Partit Popular mereix especial menció, i és que gairebé en totes les preguntes se’l 

situa en última o penúltima posició, i la seva valoració és molt negativa. Aquestes dades 

van en desacord amb els resultats aconseguits en les eleccions, amb l’obtenció de 18 

escons (respecte els 14-13 estimats per aquest estudi).  

11P. Què creu que va passar? 

-Pot ser que es donés l’efecte underdog, propensió de l’elector caritatiu a ajudar el 

candidat més dèbil, el pitjor situat en les enquestes, raó per la qual aquestes reforcen la 

seva posició.  

-Tot i així, en el cas del PP, no és d’estranyar que s’apliqués una vegada més la teoria 

de l’espiral del silenci, d’Elisabeth Noëlle Newmann, corresponent als electors que 

recolzen els partits més mal vistos. Això crea un biaix important en les enquestes i 

provoca errors en les prediccions. Un exemple clar seria el triomf aclaparador del Partit 

Popular l’any 1996. 

Una dada que també val la pena destacar és que hi havia un 35.3% d’indecisos que 

ballaven entre els dos principals líders. Aquestes dades apareixien al mateix moment 

en què Montilla desafiava a un cara a cara a Mas, que no es va acabar celebrant.  

12P. Va perjudicar al PSC, que no se celebrés? 
 
 
 
 
                                                
95 Eduardo García Matilla, La crisis de las campañas electorales 
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Declaracions d’Antoni Puigverd  
 

Hem de distingir dues coses: primer hi ha el lideratge en sentit genèric i 

abstracte i un altre el condicionat avui dia per la realitat que els media ho filtren tot, de 

manera que el líder ja no arriba a la societat directament –que potser no hi ha arribat 

mai, però en altres èpoques tenia un contacte més autèntic amb la gent-. 

Pel que fa al lideratge com a teoria, els romans encunyaven el terme auctoritas, 

que es refereix a la idea de la veritat, de la justícia i la sinceritat: els valors morals lligats 

a la persona. El líder es guanya la gent gràcies a aquests i sobretot a la seva 

autenticitat, la coherència que hi ha entre el que es diu i els fets.  

L’autoritat estaria vinculada al qui té el poder de manar, amb força o per raons 

democràtiques. Se’n pot tenir però amb manca d’auctoritas i, en el cas invers, qui n’ha 

tingut s’ha guanyat la confiança de la gent i ha arribat a ser una autoritat.  

(José Montilla) És un cas radical d’autoritat sense auctoritas. Ell accedeix al 

poder des de l’interior del seu partit, per control de l’aparell. És un primum inter pares. 

No és un líder fort dins d’aquest nucli; ell és el més veterà, el més equilibrat, permet que 

el grup quedi integrat. No és un líder natural entre aquests però acaba tenint els càrrecs 

més importants (alcalde de Cornellà, Diputació de Barcelona, Ministre d’Indústria i 

representant del Parlament). Es presenta quan el PSC ja tenia problemes, donat que ja 

havia perdut les eleccions anteriors, de les quals n’havia sorgit el Tripartit, que havia de 

ser interromput als tres anys de govern. Era el primer president d’origen no català i en 

els llocs on teòricament havia de rebre més vots (Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, 

la corona metropolitana de Barcelona) té un resultat inferior a Maragall.  

Els spin doctors feien una virtut del seu defecte amb el mateix slogan: “Fets no 

paraules” perquè saben que té la mancança tremenda, la seva capacitat oral, tant en 

català com amb castellà. Això li ha faltat com a condició fonamental, en un món en què 

l’oratòria hi juga un paper molt important: la capacitat d’empatitzar, d’emocionar, 

d’explicar, de connectar amb la gent. I avui dia amb els mitjans, que no et perdonen ni 

un defecte. També el venien com “un home d’acció”, però no va ser ni home de reflexió, 

ni de paraula ni d’acció en cap moment. No es va poder portar a la pràctica aquestes 

expectatives, purament retòrica de propaganda electoral. I això el va ridiculitzar, i el 

personatge va quedar davant l’opinió pública com un incompetent. Amb aquest bagatge 

va a les eleccions com un perdedor, que contrastat amb Mas, un home que sense ser 

un gran orador, però molt racional, amb un discurs molt clar, molt ordenat, precís, 

cartesià, eclipsava molt la campanya del PSC i el resultat, una autèntica derrota. 

La part del lideratge no es pot separar del partit de dus al darrere. El PSC no és 

permeable a la societat, no està arrelat. Si el partit és bo, no ho notaràs, que el líder no 

és bo i aguantarà molt bé el cop. No es poden atribuir tots els mals a en Montilla. 
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Montilla és la cristal·lització d’un líder burocràtic, que respon a la lògica interna, 

endogàmica, tancada en ella mateixa.  

(Artur Mas) És un líder bastant singular. És designat per Pujol i parteix d’un 

pecat original perquè no es guanya el lideratge per sí mateix. No s’ha guanyat amb el 

seu esforç (auctoritas) el valor de la lluita personal per a demostrar primer internament i 

després internament que és un líder. Pinyol: estructura interna organitzada que fa de 

grup de pressió.  

Que perdés les primeres eleccions va ser molt positiu. Tant pel país en general 

com per ell perquè necessitava, pel seu lideratge, un procés d. Havia de fer la 

penitència de fer la travessa del desert. Es necessitava un temps de transició entre un 

líder global, Jordi Pujol, i algú que encara no té cap mèrit, gran nivell cultural, falta 

d’emocions en relació amb el catalanisme. Inclús va ser higiènic, per descansar 

després dels 23 anys de Pujolisme. 

Va ascendir al partit per la seva tecnocràcia, però li faltava la vessant 

emocional. El gran defecte és que no sap de dissimular el dolor que signifiquen les 

dificultats i injustícies que s’ha trobat pel camí. Ell ho tradueix massa personalment i 

s’atribueix mèrits a la mateixa campanya, on destaca aquest patiment, la derrota, i el 

seu esperit lluitador. Ho explica amb massa èmfasi personal i amb poca empatia social.  

Mica en mica va creant auctoritas perquè genera valors de la tenacitat, del 

treball, de resiliència, (de no desanimar-se malgrat els obstacles), que van configurant 

el nou Mas. Segueix sent un home ben preparat, però aquest cop amb uns valors 

positius afegits. Això és metafòric de la societat: si el líder ha estat capaç de fer això tot 

sol per a sí mateix, també ho farà amb la societat. Això li dóna auctoritas i explica la 

seva victòria i que ara aguanti tan bé.  Governa amb la veritat, amb molta franquesa. 

Precursor de polítiques d’austeritat. El líder per tenir autoritat no pot enganyar. Ha de 

ser sincer. 

(Alícia Sánchez-Camacho) És una líder que encara s’està fent i que donarà 

sorpreses. Ella també comença amb el pecat original, que són els aparells qui 

decideixen.  

El PPC mai ha acabat d’arrelar perquè no té una estructura pròpia. És un partit 

sucursalista, tot s’organitza des del carrer Génova sense tenir en compte la societat 

catalana. És un partit centralista i articula el sentiment espanyolista a Catalunya. 

Canvien els caps de llista constantment i aquests no tenen una línia. Així com els altres 

estan definits, ella encara s’ha de fer. 

L’Alícia combat el catalanisme, com els anteriors líders, però ho fa amb un 

somriure a la boca, tot el que argumenta ho fa afirmant que és pel bé de Catalunya. És 

radical amb el discurs, però a la vegada participa del catalanisme, manifesta un gran 
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interès perquè Catalunya vagi endavant econòmicament, està disposada a intercedir en 

els ministeris... s’ha anat movent i donant la impressió a la opinió pública que ella 

s’interessava pel progrés català. Això és molt intel·ligent perquè obre molt l’espai. 

Competeix amb unió perquè és la part més moderada respecte el catalanisme.  

I la vessant extrema dreta quant a la crítica dels nouvinguts que dóna 

satisfacció emocional a la gent que està en contra de la immigració. Això afecta als 

penúltims a arribar a Catalunya, que viuen als barris on ara aquests nous s’instal·len. 

Per tant, Alícia capta els vots dels votants del PSC descontents. A aquests, a més a 

més, se’ls articula amb el tema del castellà. Va muntar un triangle: en un eix hi ha la 

immigració, en un altre mantenir el seu nucli amb el foc sagrat de la qüestió de la 

lingüística i a més, no deixant que avanci Ciutadans, i, per últim buscar una ampliació 

del camp de joc relacionant el catalanisme no amb els aspectes emocionals sinó amb 

els econòmics.  

(La seva imatge) Els polítics de Catalunya no tenen imatge de Marbella, i en 

canvi, a ella li agrada ser excèntrica, ha passat per cirurgians, i això la fa diferent 

perquè se la veu molt i és capaç de jugar amb això sense cap complex. Aquí som més 

discrets, i ella és més friki per ser estrafolària. Està desacomplexada. No se sap si ho fa 

per intuïció o per planificació. Però això és molt important perquè es va diferenciant, i 

això és molt important en política, la diferenciació. Fa coses com Vidal-Quadras però 

amb simpatia. Ús del fill 

Un líder sense estudis ha d’haver estudiat molt per forma-se per a la vida i no 

aparèixer com un incompetent. (Com s’escull un líder) Els partits funcionen per 

delegacions. S’escullen uns representants que decideixen. És una democràcia per 

delegació.  

(sobre els mitjans) Se centren a transmetre el catalanisme a través de tv3, 

valors amb el 33, però gran part de l’electorat consumeix programes de contingut 

escombraries on tot està justificat: enganyar, insultar, manipular, ridiculitzar, etc. Això 

els partits encara no ho saben. 

Hi ha tot un món que està molt polititzat, que seria l’exemple de TV3, Catalunya 

Ràdio, les universitats, etc. És un dels països més polititzats. Està híper polititzat. Hi ha 

molta fragmentació, on s’aprecien molts matisos entre partits que al cap i a la fi 

defensen el mateix. El que passa és que la meitat de la població no miraria cap debat, 

no enxamparia els continguts.  

El PSC no té instruments per arribar al poble. Abans hi havia els Ateneus, la 

casa del poble, esplais, mitjançant els quals s’arribava a les classes baixes. Som dos 

mons. 
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(sobre les campanyes) Les campanyes estan per donar vida als mitjans de 

comunicació. Es fan moltes coses però no acaben de ser útils perquè els que filtren són 

els mitjans i aquests són els que decideixen què els convé, i coses importants acaben 

quedant com pures anècdotes. Jo crec més en la construcció del personatge al llarg 

dels quatre anys de precampanya. La propaganda despista. La campanya dels 

immigrants ajudava a confirmar la seva idea, se’n va parlar, i ja els va anar bé. Això 

ofenia a moltes persones però agradava a un altre sector.  

Pintar en Montilla com un super heroi va ser grotesc. Montilla no ha tingut mai 

prou potència com per demostrar ser un home d’accions.  

(sobre Polònia) Hi ha personatges més ben tractats que d’altres i està molt 

distorsionat. Al Montilla el fan molt més interessant del que és. És una caricatura molt 

amable. L’Alícia també es veu molt amable, es fica per tot arreu, que vol remenar-ho 

tot, seduir a tothom. La d’Artur Mas és molt negativa. El “guapo”. Resten tota la 

importància al polític. No està irritat; està dolgut. 

 

2. Jordi Cuminal, Cap de comunicació de la Generalitat de Catalunya, 20 de juny 

al Palau de la Generalitat 
Se li va preguntar pel lideratge aplicat als tres líders i en concret sobre Artur Mas i les 

seves maniobres de campanya, tot equiparant-les a les accions dels altres partits. 

 

Declaracions de Jordi Cuminal96 

Un cop el pinyol aconsegueix dur Artur Mas al cap damunt de la llista es 

presenten dos reptes molt difícils: per arribar al govern calia, en primer lloc, substituir el 

Pujol i, alhora, guanyar en Maragall. Es donava per descomptat que aquestes dues 

coses eren impossibles, però que si s’aconseguien, Mas es convertia automàticament 

en President de la Generalitat. Ningú creia que es pogués fer, i en Mas fa les dues 

coses. Que llavors això no et converteixi president és una derivada que no estava 

contemplada. Hi ha un punt de desconcert, d’emprenyament. El que havia fet va ser 

molt gros i no se li valora prou. A la segona ja no eren aquests dos objectius, sinó que 

se li sumava haver de guanyar el Tripartit. 

Artur Mas té unes característiques que veus en els lideratges menys moderns. 

Que penca, que es lleva d’hora, que diu la veritat i que va per feina. Potser els valors 

del lideratge estan tornant al que havien sigut abans, i l’Artur els encarna molt bé. 

Montilla és la pitjor manera de fer política. M’explico: ells són coneguts com els del Baix 

Llobregat i dominen el PSC perquè controlen l’aparell del partit, en el pitjor concepte de 

                                                
96 Malauradament algunes de les declaracions no es van gravar bé i no van ser transcrites literalment, 
com seria el cas de les maniobres de campanya. 
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l’aparell del partit, és a dir, són els que treballen en els serveis administratius centrals, 

ocupen llocs intermitjos a la diputació de barcelona i en els ajuntament de la regió 

metropolitana amb una manera de fer concreta que és a base de compra de voluntats. 

És un caciquisme evolucionat de l’anar fent. Tot plegat els allunya de la ideologia del 

PSC, i amb la contradicció que han arribat a captar el màxim de poder institucional a 

Catalunya, que és tot, perquè ho acaben manant tot, però sense un projecte. I resulta 

que quan ho aconsegueixen tot ho perden de cop i a tot arreu per la manca de projecte 

concret. 

Un error molt gran va ser quan el seu entorn li va dir: com que no saps parlar, 

no parlis, a les ràdios millor no hi vagis. I això fa que la única imatge que tingui el poble 

català del seu president sigui la caricatura que se’n fa al Polònia. Això l’humanitza, la 

gent sent un punt de pena, i permet que la gent sigui cruel, tot i que ningú el vol. 

Si ja era prou mal comunicador al principi, ells mateixos l’anul·len, el 

protegeixen i li fan cometre errors molt importants que el fan encara pitjor.   

L’últim error és a la campanya electoral, en el cara a cara, quan el Mas li diu: 

doncs escolta, fem-lo ara. La seva cara és un poema. Era la tàctica: “digues-li això, que 

com que diran que no direm que tenen por...” i l’altre calla, era tot mentida. Aquí ho 

tenim teoritzat, i en diem la política vampir, que és quan la comunicació política es 

menja el lideratge, és a dir, tu ets un mal líder, un líder fluix, amb debilitats, anem a 

intentar amb la comunicació política tapar les teves mancances i com que la seva tesi 

és que el ciutadà no pensa i que s’empassa tot el que tu li dones ben embolicat, així es 

pot sobreviure. Llavors tens presidències com les del Zapatero, el George Bush, o com 

la del Montilla: gent molt fluixa que es basen en una súper estructura de comunicació, 

que intenta menjar-s’ho tot, però que és de cartró pedra, i això és flagrant per a ells. 

Sánchez-Camacho parteix d’una estratègia intel·ligent perquè lluny del que 

passa amb el Piquí la Nebrera, s’ocupa del partit. El Tripartit demostra que les 

esquerres a Catalunya no s’entenen i el Partit Popular a Espanya i també a Catalunya 

agrupa tota la dreta, però a nivell intern té moltes famílies, i això ho ha gestionat bé, i 

amb molt lideratge. A nivell de comunicació ha fet una cosa que fins ara li dóna 

resultats, que és vendre-ho tot a canvi d’una foto amb el Mas i de poder explicar coses. 

Això beneficia l’actual govern, perquè aconsegueix més coses, i a ella li aporta un grau 

de popularitat molt important. Ara a les enquestes, el coneixement de l’Alícia està 

augmentant.  

En un partit petit a Catalunya, si la seva estratègia és buscar popularitat, ho 

estan més o menys aconseguint. L’altra cosa és si amb popularitat és suficient per ser 

votat o no. Hi ha una lluita PSC-PPC per un espai sociològicament espanyol dintre 

Catalunya. Per tant, no va centrar-se en competir amb CiU, si no en menjar-se l’espai 
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del PSC, vessant espanyola. Com a lideratge, és intel·ligent. Aquesta actitud potencia la 

caricatura davant la opinió pública, però té més fondo del que ens pensem. 

(el Polònia) al principi no ens va fer cap favor. Per varies coses: una perquè el 

país no està acostumat a programes com el Polònia, és un programa molt avançat per 

un país que té només trenta anys de democràcia. L’altre problema és que la informació 

política la majoria de gent la consumeix mitjançant aquest programa, i això distorsiona 

molt. El Toni Albà és el que ens anava pitjor perquè el feia com un robot, la del Latre és 

la que ens anava millor, perquè era el menys guapo i el feia una mica més humà. I el 

Bruno Oro, tot i que el fa així xulanga, el fa més humà. I per a això, com a contrapartida, 

el llibre de la Rahola ens va anar molt bé.  

A les últimes eleccions, l’evolució del seu lideratge, a les eleccions del tot o res, 

ell personalment fa l’elecció de mostrar-se tal com és. A aquestes terceres eleccions es 

va amb un candidat que ja és més conegut i que decideix mostrar-se més tal com és. I 

aquí es nota un creixement espectacular. La institucionalització del president Mas ha 

sigut una passada. 

Ell fa un lideratge relacional, amb uns discursos molt propers, llegeix molt poc, 

parla molt de la cosa del dia a dia, evita la floritura, parla a la gent de tu a tu, afronta els 

temes concrets, li dóna voltes, “ja sé que esteu emprenyats per això, però jo us he de 

dir això altre, això ho faig per això, heu de conèixer els altres condicionants que 

influeixen en la decisió que hem pres, etc.” Institucionalment és impecable.  

(Maniobres de campanya) Les quatre potes de la campanya de Convergència i Unió 

eren aprofitar-se de l’aldarull que havien creat del govern tripartit, presentant-se com un 

partit estable i seriós; potenciar el catalanisme en els seus missatges, sentiment que 

estava més exaltat que mai; usar les noves tecnologies, incloent xarxes socials i creant 

plataformes ad hoc; i, finalment, projectar positivisme per transmetre confiança a 

l’electorat. D’aquesta manera es trencava amb la dinàmica d’atacs permanents entre 

els tres partits que se situaven al govern, que creaven un malestar a tota la població. 

Per a tal propòsit, es va idear una campanya en positiu, començant pel nou logotip, que 

incloïa un somriure.  

 
3. Entrevista amb Eladio Jareño, cap de premsa d’Alícia Sánchez-Camacho, el 6 

de juny a la seu del PPC (preguntes i punts a tractar) 

 

Estic fent el meu treball final de carrera sobre el lideratge polític relacionat amb la 

comunicació, i estudiant en concret els casos de José Montilla, Artur Mas i Alícia 

Sánchez-Camacho durant la campanya del 28N. 
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Li faré preguntes a propòsit de Camacho i del PP i d’altres més generals. Sempre 

demano que qui treballa per a un partit en concret em valori les campanyes dels altres. 

Això em dóna una visió més global i m’ajuda a trobar sentit a les estratègies de 

cadascun d’ells.  

 

Preguntes sobre lideratge polític 

- Primerament voldria saber, al seu parer i en poques paraules/línies, com hauria 

de ser un bon líder polític. 

 

Sobre altres líders 

- Com valora les campanyes d’Artur Mas i José Montilla durant aquella 

campanya? sobretot quant a comunicació: capacitats comunicatives, com van 

anar les seves campanyes, la repercussió en l’opinió pública i la possible relació 

de les seves accions amb els resultats electorals, és a dir, quins encerts i/o 

errors van cometre i com això va afectar positivament o negativament al líder. 

 

Alícia Sánchez-Camacho 

- Per què s’escull a l’Alícia com a candidata a les eleccions?  

Condició de dona 

- Estratègia intel·ligent 

- L’Alícia combat el catalanisme, però amb un somriure a la cara i alhora defensa 

un missatge a favor de l’economia catalana. Sense tocar el tema de la identitat, 

afavoreix aquest catalanisme. (Tot allò que argumenta ho fa afirmant que és pel 

bé de Catalunya i sempre manifesta un gran interès perquè el país vagi 

endavant econòmicament) s’interessa pel progrés català. 

- Això agafa votants d’Unió 

- dóna satisfacció emocional a la gent que està en contra de la immigració. capta 

els votants del PSC descontents. A aquests, a més a més, els articula amb el 

tema del castellà.  

- i alhora, no deixant que avanci Ciutadans 

 

Campanya 

- vendre-ho tot a canvi d’una foto amb el Mas i de poder explicar coses. Té més 

fondo del que ens pensem? Fins on arriba aquesta estratègia de buscar 

popularitat? Aira recalca que Camacho pot caure en la sobreactuació. “Se li han 

vist certs atacs d’ansietat per aconseguir segons quina foto que ha sigut 

contraproduent.” 
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- Va vostè com una moto, senyora Camacho (Puigverd) 

- Videojoc 

- Ús del fill 

- Com es plantejava des d’un bon principi la campanya del 28N? 

- Què en pensa de la caracterització del programa de sàtira política Polònia? 

Com va influir a la imatge d’Alícia? 

- L’estudi preelectoral del CIS estimava que guanyarien uns 13-14 escons. Per 

què al final en van ser 18? Pot ser que es donés l’efecte underdog, propensió 

de l’elector caritatiu a ajudar el candidat més dèbil, el pitjor situat en les 

enquestes, raó per la qual aquestes reforcen la seva posició. Tot i així, en el cas 

del PP, no és d’estranyar que s’apliqués una vegada més la teoria de l’espiral 

del silenci, d’Elisabeth Noëlle Newmann, corresponent als electors que recolzen 

els partits més mal vistos. Això crea un biaix important en les enquestes i 

provoca errors en les prediccions. Un exemple clar seria el triomf aclaparador 

del Partit Popular l’any 1996. 

 

Declaracions d’Eladio Jareño 

 

Un líder primer ha de tenir unes característiques personals pròpies: un perfil i un 

caràcter de líder. A una persona la pots ajudar a formar-se en tècniques de 

comunicació, a preparar idees, argumentaris, reflexions, conferències, però si no té 

fusta de líder no hi ha res a fer. 

També ha de tenir el seu moment. Hi ha gent molt valuosa que està a la 

rereguarda molt de temps fent feina a l’estructura política. Hi ha d’altres que estan en el 

partit, van saltant d’un lloc a un altre i tenen gent que estiva de la seva corda. Aleshores 

altres persones que tinguin vàlua, potser no ho tenen tan fàcil.  

Cas Montilla no és un líder en projecció externa. Però això no vol dir que sigui 

un líder amb projecció interna, que dins la seva força política sí que tingui una capacitat 

de lideratge. Perquè el temps que va ser primer secretari del PSC, el partit va estar 

bastant controlant, és a dir, que cara endins ha sabut fer les coses. Però no té aquesta 

capacitat de projecció, de comunicació, de força, que ha de transmetre el líder. 

L’Alícia havia estat uns anys en política, en els que s’ha format, però no era una 

persona emergent, visible. Va ser amb el congrés la persona que van posar com a 

consens propiciada pel PP a nivell d’Espanya quan se la va conèixer públicament.  

Al cap d’un any de marxar en Piqué, el partit es queda una mica coix i es fa un 

congrés a València amb varis debats, no hi ha consens, i aleshores posen una persona 

al capdavant que veuen que té capacitat i força i que també. 
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Alícia va ser decisiva en la ponència política del Congrés Nacional de València 

perquè el càrrec de Rajoy estava penjant d’un fil, i ella va col·laborar molt, i es veia que 

era una persona que podia suscitar un consens. Se l’escull per les seves capacitats i la 

proximitat amb el Mariano Rajoy. 

Per a enfrontar aquesta campanya es va encarregar un estudi ampli en el qual 

també entrava el tema de vot, però era sociodemogràfic per a conèixer tot el que 

preocupa a la gent, el que els interessa, conèixer els votants fronterers: què senten, 

quines decepcions tenen, què reclamen, quins defectes veuen en el món polític i en els 

polítics, també conèixer a nivell territorial els comportaments socials –també amb un 

estudi electoral- per saber on podia créixer el partit i no destinar esforços on saps que 

no arribaràs. I quins missatges, tot basant-se en el marc ideològic.  

La fase de precampanya situant-te en els llocs on tu vols tenir força, que et 

donen un perfil propi, motivar els que no voten, i que et donin unes característiques 

pròpies que siguin interessants.  

El videojoc és com un fantasma perquè ningú el va veure. Es va penjar a la 

xarxa i de tantes visites que hi havia va petar. I la gent va veure una demo i va 

aconseguir un efecte contrari al que volíem i els va posicionar com els que estaven en 

contra de la immigració. Però el joc, de fet, era l’Alícia que anava sobre un avió llançant 

bombetes sobre temes diversos. –però bombetes, en castellà, bombillas (aclarint que 

no venia de bomba)-, que això és símbol d’idea. Un dels temes era la immigració, i en la 

primera versió del videojoc, es veia que es tirava gent en paracaigudes. El cas és que 

aquesta versió –descartada- va ser la que va sortir a la llum, i que va ser tan mal 

interpretada.  

Cadascú té la seva opinió: si era o no era oportú, si estava més o menys ben 

fet... Va ser positiu quan a notorietat. Es va endur dos dies de campanya, en un 

moment en què el tema de la immigració il·legal està sensible.  

(Respecte l’ús del fill) l’Alícia és mare; no és un invent. Té una família 

monoparental. La dona a la primera fila de la política té una lupa que l’home té. I la té 

exageradíssima: tot el comenta, el vestit, el maquillatge, el cabell, si fa això, si fa allò 

altre, etc. Però també és cert que la meitat dels votants són dones i és una força 

enorme. El fet ser dona, i amb valors, ser mare, treballar a primera línia, que requereix 

molts sacrificis, també el teu entorn personal forma part d’això. Però no s’ha volgut fer 

una sobreexposició. I, de fet, ha vingut moltes vegades amb nosaltres perquè no tenia 

amb qui deixar-lo. Jo mateix he hagut d’estar amb el nen mentre ella compareixia en 

actes. Però no va a tots els actes. Aleshores s’ha de tenir en compte la condició de la 

dona de compatibilitzar el treball amb la vida familiar –i personal, tot i que no en té. 
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Les dones tenen uns valors afegits: de responsabilitat, de dedicació, de coratge, 

d’organització, d’anàlisi, de visió, etc. I és bo que es reivindiqui el paper de dona; no en 

clau feminista; sinó per a destacar els trets femenins. I a ella no li agrada la 

discriminació positiva. És partidària que la gent es valori per la seva vàlua, però 

reconeix que té visibilitat per ser dona o per les circumstàncies que la condicionen, el 

ser mare.  

Trenca amb els clixés del PPC, però el que és molt positiu són les seves 

capacitats de sinceritat, de naturalitat, d’espontaneïtat. Té una simpatia nata i connecta 

molt bé amb el públic, encara que no la votin.  

(per què es van rebre molts més vots dels pronosticats?) Hi ha una sèrie 

d’elements que van provocar aquest resultat tan allunyat del CIS: un, és cert que hi ha 

part de vot ocult, i que a vegades està mal calculat; hi ha també el vot nou, de gent de 

l’oposició que se suma; la campanya té molta importància, i l’últim mes es van 

aconseguir varies coses: en referència al vot útil cap a convergència, que era qui millor 

simbolitzava el canvi en aquell moment, l’opció de govern real, es va parlar 

d’independència i del temes que ells no tractaven i això va aconseguir que no hi hagués 

fuga de vot per part dels votants del Partit Popular.  

El nostre missatge en tema Catalunya – Espanya, tema lingüístic, bilingüisme 

integrador; el tema del treball va captar l’atenció de molt joves, etc. I això permetia que 

els resultats donessin per sobre de les enquestes. Tot i que a ells els donava 15- 16 

escons. Va ser una cosa simbòlica perquè va sobrepassar el sostre, ja que amb Vidal 

Quadras se’n van aconseguir 17, i això amb una persona que acaba de començar. 

Artur Mas té qualitats. Han treballat molt bé la seva imatge i porta en política 

molts anys. Té un perfil seriós, rigorós, d’una persona que dóna la cara, que s’explica. I 

la gent vol polítics que no siguin frívols i que transmetin confiança. Porta el segell de 

l’Aula, per tant, és una persona formada i intel·ligent. El veig una mica fred, però ho ha 

polit. Li falta escalfor i proximitat, que no la té, però ho compensa d’una altra manera 

per a arribar al seu públic i que la resta no el rebutgi.  

(Sobre vendre sempre una foto) Un polític ha d’estar a la foto. Se la critica 

perquè va guanyant protagonisme, i això a alguns sectors els molesta. Però a la política 

s’ha de tenir presència. Si no tens protagonisme, no hi ets. Inclús encara que surtis 

molt, si no tens perfil no arribes.  

Ahir tres periodistes al Parlament em van demanar si podien fer una foto d’ella 

amb el Mas. Un em va ensenyar un SMS del seu cap demanant-li la foto. Per tant, què 

és, ella o els mitjans, que, coi, si té un protagonisme la volen treure!”  

això també és una acusació molt sexista, perquè els homes també volen estar a 

la foto, però una dona que surti tant... no està bé. Però no ens preocupa. (obre a l’atzar 
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un dels diaris que té sobre la taula del despatx, i que encara no havia fullejat, busca a la 

secció de política, i allà l’hi tenim. La foto amb en Mas) 

(Polònia) Ha augmentat el seu grau de coneixement. I no és negatiu. Mires les 

audiències, que són molt elevades, i interessa aparèixer-hi. Si hi ha coses que no 

agraden al partit, es miren amb distància. 

A vegades guanyes més amb temes fora de la política. Hi ha qui ha reconegut a 

l’Alícia perquè havia estat amb la a Thyssen la processó de Setmana Santa. La gent vol 

polítics que no siguin frívols i que transmetin confiança. 

 
4. Miquel Iceta, Portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, 19 de juliol al 

Parlament de Catalunya. 
Li faré preguntes a propòsit de Montilla i del PSC i d’altres més generals. Sempre demano 

que qui treballa per a un partit en concret em valori les campanyes dels altres. Això em dóna 

una visió més global i m’ajuda a trobar sentit a les estratègies de cadascun d’ells. Veurà que 

li pregunto alguna cosa de les que ha parlat en els seus articles, així que amb una resposta 

breu i concisa ja m’està bé. Preguntar-li-ho em serveix per lligar bé els continguts de 

l’entrevista.  

Preguntes sobre lideratge polític 

- Primerament voldria saber, al seu parer i en poques paraules/línies, com hauria de 

ser un bon líder polític. 

- Quin dels líders que estic tractant s’acostaria més a aquest ideal, i en quin grau. 

- Són bons comunicadors, aquests líders? Què els fa millors o pitjors en aquest 

aspecte? 

- Què n’opina que cada vegada les campanyes s’hagin centrat més en el 

candidat? 

Sobre altres líders 

- Com valora les campanyes d’Artur Mas i d’Alícia Sánchez-Camacho durant 

aquella campanya? sobretot quant a comunicació: capacitats comunicatives, com 

van anar les seves campanyes, la repercussió en l’opinió pública i la possible relació 

de les seves accions amb els resultats electorals, és a dir, quins encerts i/o errors 

van cometre i com això va afectar positivament o negativament al líder. 

José Montilla 

- Per què s’escull en Montilla com a candidat a les eleccions? al llibre de Pilar 

Rahola trobem un fragment en què Zapatero explica a Mas que el Pepe serà el 

candidat però que li costarà molt de convèncer-lo ja que no vol. 

- El fet que no tingués estudis superiors, que fos immigrant andalús i que no 

dominés del tot la llengua catalana, va influir en aquesta decisió? És a dir, 
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formava part d’una estratègia per a empatitzar amb els votants 

castellanoparlants del PSC? 

- Com es treballava a nivell d’assessoria la seva manca de capacitats oratòries? 

Durant la última campanya l’eslògan era “fets, no paraules”, però m’imagino que 

abans d’arribar a aquest punt hi va haver molta feina per a aconseguir que 

parlés amb més soltesa.  

- Com va ser de perjudicial, aleshores, dosificar les seves aparicions (no 

entrevistant-se en ràdios, per exemple)? Durant el meu treball he observat que 

aquesta acció va ser molt criticada. 

- Com es plantejava des d’un bon principi la campanya del 28N, i com va anar 

evolucionant segons les accions de CiU? Recordem que es va llançar l’eslògan: 

“Montilla: el canvi real” apel·lant al “comença el canvi” d’Artur Mas. 

- Què en pensa de la caracterització del programa de sàtira política Polònia? 

Com va influir a la imatge de Montilla? 

- Com va afectar al PSC que no se celebrés el cara a cara entre Montilla i Mas? 

(Recordo que el CIS situava l’abstenció en un 30%) 

 

Declaracions de Miquel Iceta  

 

Un líder polític ha de ser algú capaç d’explicar què està passant, què hauria de 

passar i el camí per arribar-hi. Capaç d’orientar a la gent que el vol seguir.  

El Mas a les eleccions del 2010 apareixia com la persona que havia guanyat les 

eleccions anteriors però que no havia assolit la presidència, una persona que 

encapçalava amb molt de suport Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i que 

havia tingut una llarga experiència de govern i com l’hereu del Pujol. I al mateix temps 

van intentar donar una imatge de modern, innovador, d’un líder per una nova etapa. 

Va començar la campanya molt abans que qualsevol dels altres partits i, per 

tant, hi havia un procés de construcció de la seva imatge i del seu discurs que quan 

arriben els quinze dies de la campanya ja està molt clar i porta els demés a intentar 

rebatre i contrastar. 

L’Alícia va fer una cosa que no era fàcil. Per començar no és fàcil liderar el PP a 

Catalunya perquè és un partit relativament feble, molt tutelat des de Madrid, ella guanya 

un congrés difícil davant la Nebrera i a més a més, ella no era diputada al Parlament. 

Es fa amb el partit mentre és senadora. Assoleix bastant la imatge de la persona que 

vol treure el PP del pou i tapar el forat que havia deixat el Piqué. Per tant, és un 

lideratge molt vicari en el sentit que està impulsat des de Madrid però ella té una 

personalitat molt forta i guanya el congrés i la implantació avui del PP és molt millor que 
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no pas abans. Fa un lideratge polític més en clau probablement interna que externa 

però té una capacitat de comunicació forta, potser un pèl arrolladora, però això passa 

una mica amb les dones.  

Aconsegueix guanyar un espai perquè pacifica el seu partit, aconsegueix omplir 

el buit que deixa el Piqué, es guanya el respecte de la direcció del PP a nivell espanyol i 

arriba a les eleccions en què el PP ho està guanyant tot. Un camí d’ascens a la 

Moncloa. I ella, a part dels seus mèrits propis acompanya bé aquesta onada.  

Hi va haver un intent molt fort de personalització de la campanya. La de 

Convergència era estem en un túnel i nosaltres som la sortida i en concret el Mas, que 

és el líder que el país necessita. I la de Sánchez-Camacho és retornar al PP un paper 

central a la política catalana aprofitant l’onada de creixement de fons del PP a tot 

Espanya amb la idea que han posat una dona, que, vulguis que no, això és un partit 

conservador i li dóna una imatge una mica més centrada que la tradicional. I en el cas 

del Montilla també es fa una campanya molt personalitzada, en aquest cas a cavall de 

que ell és el president sortint. És un tret bastant definitori de totes les campanyes: el 

líder és el centre de l’oferta política.  

L’última campanya del Montilla es produeix en un moment una mica complicat 

perquè el socialisme en general va molt de baixa, hi ha una crisi econòmica que ja porta 

dos anys i amb dificultats perquè a més ell encapçala un govern de coalició en el qual hi 

ha dissonàncies. Particularment després de la sentència del Tribunal Constitucional 

sobre l’Estatut que d’alguna manera posa d’entredit tota la política d’avançar a 

l’autogovern per la via estatutària. Arriba a la campanya electoral en un moment molt 

delicat.  

S’intenta projectar una imatge de persona seriosa, al mateix temps ferma però 

dialogant i contrària a l’aventurisme polític. Per això es fa allò de l’increïble home 

normal, una idea de dir escolta, és un senyor molt normal a qui li ha tocat fer una feina 

molt important en un moment molt difícil.  

Se’l proposa al final de la legislatura de Pasqual Maragall, i al PSC no hi ha 

molts candidats i s’opta per un procés natural, que el substitueix qui en aquell moment 

és el primer secretari del PSC.  

(Quan pregunto sobre si se l’escull perquè el fet de no tenir estudis superiors 

ajudava a acostar-se al votant) Mmmnooo, no no. Això sempre s’ha dit però no és 

veritat. El cas és que van votar més a Pasqual Maragall que a Montilla. Aquesta tesi 

que la gent vota en funció de la similitud no és veritat. La gent vota per la proposta 

política, pel carisma de la persona, i tampoc està clar que algú vulgui votar algú 

exactament com jo. Però abans volies posar algú al davant que d’alguna manera 

pensessis que és millor que tu. Sinó per què no posar-te a tu mateix. No es fa perquè 
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ell respongui a uns determinats perfils, es fa perquè ell és el primer secretari. Ell mai ha 

fet català, i quan és escollit es posa una professora i tothom admet que hi ha hagut una 

millora significativa. I això pot servir perquè gent que no la té com a llengua habitual 

vegi com el català és una llengua que es pot aprendre i utilitzar sense sacrifici.  

(Sobre la manca d’oratòria) Ell va tenir diverses ajudes professionals tant des 

del punt de vista de la formulació del relat com de l’expressió mateixa. Preparació de 

tipus genèric i sobretot preparació pels discursos més importants i pels debats de 

televisió. 

(Pel que fa als debats) Es fa una preparació tradicional: amb càmera, algú que 

fa dels altres, l’escenifica el debat, es pensa una mica a qui t’has d’adreçar, com t’has 

de comportar quan estàs parlant, o quan estàs escoltant, o quan penses que la càmera 

no et veu, o si has d’utilitzar en algun cas un gràfic, donar alguna dada o tenir un cop 

amagat, com conèixer bé els blocs en què s’estructura el debat i tenir clar els missatges 

que vols col·locar, tant el missatge del principi, com el del final o com el de cada bloc 

temàtic. Tenir una previsió dels atacs que pots rebre per part dels altres i quines són les 

millors respostes.  

En aquest cas es donava la circumstància que eren sis partits però tres havien 

governat junts. Per tant, es podien atacar entre ells però el normal és que s’haguessin 

de defensar de l’ofensiva dels partits que estaven a l’oposició. Però en aquest cas 

s’arriba a les eleccions amb una imatge i una realitat d’enquestes que donaven a Mas 

com a guanyador i és normal que tothom el prengui com a referència. O per a prendre-li 

vots o per a evitar que te’ls prenguin.  

Als partits majoritaris els pot interessar fer un debat cara a cara perquè d’alguna 

manera elimina la competència, però això pot interessar si van molt frec a frec. Però en 

aquest cas a CiU no li interessava gens perquè ja anava molt per davant. I la prova és 

que normalment qui demana el debat és qui va darrere, o a mode de desempat si van 

molt igualats. Era també una forma de guanyar un protagonisme, un espai a la 

campanya, una imatge de competitivitat, de ganes de contrast, que sempre va bé.  

Per a Montilla un debat sempre és un risc perquè té mala oratòria. Però a les 

campanyes s’ha d’arriscar, sobretot si vas per darrere. Si vas per davant “hazte el 

muertito”.  

En els debats a cinc o sis tot és més complicat, però la decisió de qui ha 

guanyat o qui ha perdut té a veure amb les expectatives que hi ha. Si vas amb la imatge 

que t’has de menjar el món i després no n’hi ha per tant sembla que hagis perdut. Per 

això no sabem què hauria passat si s’hagués celebrat el debat a dos. Pot passar 

quelcom imprevist com en el debat entre Felipe González i José Aznar.  
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En els debats moltes vegades els temes formals són més importants que la 

substància.  

(Parlant de les escasses compareixences de Montilla) Hi ha una obsessió que 

és tenir la màxima presència en els mitjans, però sobretot s’ha de garantir que tens un 

missatge pel matí i un altre per la tarda. Perquè el cicle informatiu et permeti que al 

telenotícies del migdia i el del vespre surtis i que no hi facis la mateixa cosa. Per tant, tu 

necessites com a mínim aquests dos missatges, que et convé reforçar-los mirant bé on 

els dius, rodejat de qui els dius, davant de qui, etc. Hi ha un guió: les teves iniciatives, 

les propostes, a vegades has de trencar el ritme perquè ha sortit un atac d’un adversari 

que consideres que has de contestar perquè pot fer molt de mal, o una proposta d’un 

adversari que consideres que és un gran error i que és un motiu per a criticar-lo... t’has 

d’ajustar al que passa. Però des que comença tu ja tens la planificació dels dies: què 

faràs i què diràs. L’altra cosa és que després l’hagis de moure.  

El que intentem és no esgotar els candidats perquè sabem que si fas tres coses 

al matí només en sortirà una, quin sentit té? Així que preferim fer una cosa ben 

treballada que no pas dispersar. Perquè és contraproduent: si deixes anar diversos 

missatges seràs que siguin els mitjans els que triïn i aleshores pot sortir malament 

perquè el que menys t’interessa és el que més surt. I intentes controlar el missatge tan 

com pots.  

(Sobre el Polònia) La gent al final pensa que és veritat. La imatge del Montilla al 

Polònia el feia bastant entranyable. Era crítica perquè hi sortien totes les seves 

mancances, normalment relatives a l’oratòria i a la llengua.  

Problemes amb l’electorat: hi ha un problema que té a veure amb l’estructura 

del nostre electorat: gairebé més de la meitat s’informa en castellà. Aleshores, els 

mitjans que segueixen la política catalana són els que treballen en català; mentre que 

els que treballen en castellà la segueixen menys i normalment en clau més negativa. A 

la penúltima enquesta del CEO apareixia que la meitat de l’electorat del PSC no coneix 

en Pere Navarro, i això és un problemot.  

Per arribar-hi van haver d’anar a La noria. No hi hagués anat mai. També 

perquè no és un personatge que hi doni joc. Però era una de les maneres d’intentar 

arribar a gent a la que pels mecanismes més nacionals no hi hagués arribat. 

Ja no es paguen anuncis al diari perquè qui en llegeix ja té criteri format. Però té 

més sentit posar-ne en els gratuïts perquè no tenen tan criteri definit.  

Si els nostres electors no segueixen els mitjans que segueixen les campanyes 

t’has d’inventar missatges, formats i presencies que et cobreixin això. Per molta gent 

que vagi a un míting segueix sent molt poca. I la gent que hi va ja saps que et votarà. Si 
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omplim un Palau Sant Jordi, unes 20.000 persones, no és ni mig diputat. I si sumes tots 

els actes ningú arriba mai a 40.000.  

(Sobre la decisió de vot) La decisió de vot no es pren durant la campanya. Però 

sí que té una importància sobre el fet d’anar a votar. La campanya serveix per animar al 

personal, i donar motius perquè et votin però per anar a votar. És una campanya més 

per mobilitzar el teu espai propi que no pas per intentar anar a altres llocs. Perquè la 

fidelitat dels vots als partits, tot i que va baixant, encara és molt elevada. Per tant, si fas 

una bona feina de mobilitzar els teus ja tens una bona base sobre la qual després 

expandir-te. És la confirmació del que ha anat passant. No pots fer una campanya que 

no tingui res a veure amb el que has anat fent i proposant durant els quatre anys.  

(Jo: voldria no acabar el treball amb un mal gust a la boca, concebent en 

Montilla com l’antilíder. Què em diries per a millorar aquesta imatge?) Mmmnooo... si el 

líder és una persona que parla molt bé, que convenç, carismàtic i mediàtic... 

efectivament no és en Montilla. Un dels eslògans que no vam utilitzar era: temps difícils, 

gent seriosa. El Montilla no pot jugar a una batalla de concurs de bellesa. No cal que 

parli molt bé, però sí que faci la feina. Li has de buscar els seus atributs positius i 

intentar minimitzar els negatius. La primera campanya va ser molt òbvia: fets, no 

paraules. Perquè escolti, jo en el terreny de l’oratòria no vull ni competir. Les paraules 

són molt importants, però si el meu candidat no té el do de la paraula m’estimo posar el 

valor sobre una altra cosa.  

Aleshores les fotos eren en blanc i negre, se’l veia firmant papers, mostrant-lo 

com a bon gestor i un tio llest i rigorós estrictament; no com a líder. Si per líder entens 

el més guapo, el primer de la classe i el que millor parla, no. ara, que el que et diguin 

valgui la pena i connecti amb tu, aquest lideratge de connexió no cal anar lligat amb 

això. S’ha de construir un lideratge amb les seves qualitats. Aprofitar-les al màxim. I 

aleshores fer la imatge del líder que vols projectar i la gent se la fa seva o no. –amb el 

Montilla no va acabar de quallar...- tu ho has de fer perquè hi creus, i és el que toca, 

però saps que és molt difícil.  

A la campanya, els dos grups més grans de la coalició (PSC i ERC) deien que 

no volien governar més l’un amb l’altre. És clar, això ja és un handicap perquè d’alguna 

manera estàs dient que no tornaràs a cometre aquells errors i que no estàs content 

amb el que has fet. I per què la gent hauria de tornar a confiar en tu? 

La circumstància explica molt bé el resultat de la campanya. I per a nosaltres, la 

situació política espanyola pesa molt. Si l’elector socialista està content, es va a les 

eleccions amb una alegria. Sinó, participa menys o es planteja votar a altres partits.  
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5. Pilar Rahola, periodista , 17 de juliol a l’Hotel Pòdium de Barcelona 

 

Preguntes i punts a tractar: 

Preguntes sobre lideratge polític 

- Primerament voldria saber, al seu parer i en poques paraules/línies, com hauria 

de ser un bon líder polític. 

- Quin dels líders que estic tractant s’acostaria més a aquest ideal, i en quin grau. 

- Són bons comunicadors? Què els fa millors o pitjors en aquest aspecte? 

- Què n’opina que cada vegada les campanyes se centrin més en el candidat? 

 

Sobre els líders 

- Com valora les campanyes? sobretot quant a comunicació: capacitats 

comunicatives, la repercussió en l’opinió pública i la possible relació de les 

seves accions amb els resultats electorals, és a dir, quins encerts i/o errors van 

cometre i com això va afectar positivament o negativament al líder. 

- Què en pensa de la caracterització del programa de sàtira política Polònia? 

 

José Montilla 

- Per què s’escull en Montilla com a candidat a les eleccions? al seu llibre trobem 

un fragment en què Zapatero explica a Mas que el Pepe serà el candidat però 

que li costarà molt de convèncer-lo ja que no vol. 

- El fet que no tingués estudis superiors, que fos immigrant andalús i que no 

dominés del tot la llengua catalana, va influir en aquesta decisió? És a dir, 

formava part d’una estratègia per a empatitzar amb els votants 

castellanoparlants del PSC? 

- Com es treballava a nivell d’assessoria la seva manca de capacitats oratòries? 

Durant la última campanya l’eslògan era “fets, no paraules”, però m’imagino que 

abans d’arribar a aquest punt hi va haver molta feina per a aconseguir que 

parlés amb més soltesa.  

- Com va ser de perjudicial, aleshores, dosificar les seves aparicions (no 

entrevistant-se en ràdios, per exemple)? Durant el meu treball he observat que 

aquesta acció va ser molt criticada. 

- Com es plantejava des d’un bon principi la campanya del 28N, i com va anar 

evolucionant segons les accions de CiU? Recordem que es va llançar l’eslògan: 

“Montilla: el canvi real” apel·lant al “comença el canvi” d’Artur Mas. 
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Alícia Sánchez-Camacho 

- Parlar de la seva condició com a dona 

- Estratègia intel·ligent: 

- L’Alícia combat el catalanisme, però amb un somriure a la cara i alhora defensa 

un missatge a favor de l’economia catalana. Sense tocar el tema de la identitat, 

afavoreix aquest catalanisme. (Tot allò que argumenta ho fa afirmant que és pel 

bé de Catalunya i sempre manifesta un gran interès perquè el país vagi 

endavant econòmicament) s’interessa pel progrés català. 

- Això agafa votants d’Unió 

- dóna satisfacció emocional a la gent que està en contra de la immigració. capta 

els votants del PSC descontents. A aquests, a més a més, els articula amb el 

tema del castellà.  

- i alhora, no deixant que avanci Ciutadans 

 

Campanya 

- vendre-ho tot a canvi d’una foto amb el Mas i de poder explicar coses. Té més 

fondo del que ens pensem? Fins on arriba aquesta estratègia de buscar 

popularitat? Aira recalca que Camacho pot caure en la sobreactuació. “Se li han 

vist certs atacs d’ansietat per aconseguir segons quina foto que ha sigut 

contraproduent.” 

- Videojoc 

- Ús del fill 

 

Declaracions de Pilar Rahola 

 

L’únic que aconsegueix forjar un lideratge propi basat en una lluita continuada 

dins del seu propi partit i també externament en el país és Artur Mas. Ni Alícia ni 

Montilla són líders forjats en l’arena, en la lluita diària. 

Montilla és el cas d’un comissari polític ascendit, aconsegueix dominar el partit 

per les vies opaques, no li cal el carisma, no li cal un discurs fluït, ni tan sols tenir idees 

perquè té l’estructura del partit i l’aparell. És un comissari polític a l’antiga manera de fer 

dels partits comunistes antics, i el seu lideratge és el dels partits tancats, amb llistes 

tancades on el que es mou massa no surt a la foto. És el lideratge del comissari: no ha 

estat mai contrastat amb la ciutadania, ni amb una capacitat de portar les masses 

enlloc, ni d’il·lusionar, està només contrastat amb l’estructura interna del partit.  

Aleshores quan esdevé el líder d’un país es desinfla com un suflé. És l’antilíder 

però és la conseqüència d’un sistema tancat de partits que fa que ni els millors, ni els 
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més preparats ni els més audaços ni els més líders arribin a dalt de tot, sinó que molt 

sovint arriben els menys preparats, els més mediocres i els menys carismàtics.  

Alícia Sánchez-Camacho té un perfil de lideratge molt més important que no 

pas Montilla però també és cert és que fonamentalment és una gran encantadora de la 

serp mediàtica. Sap com ningú fer titulars populistes i sap com ningú dominar el titular.  

En realitat no ha tingut uns grans resultats. Els seus resultats són pitjors en 

nombre de vots reals que els que va tenir en Vidal-Quadras, i ha aconseguit quallar la 

idea de que ha obtingut uns resultats històrics. Si en la onada més important del PP a 

Espanya, la seu de Catalunya no aconsegueix obtenir un resultat històric en terme de 

gent real que la vota no podem estar parlant de tant d’èxit. Però en canvi domina 

perfectament el titular, i en el moment en què qualla un titular, el seguidisme de la 

premsa és brutal. De tota manera, l’Alícia té elements de lideratge sens dubte.  

Alícia i Mas com a líders no s’assemblen en res perquè cadascun té el seu propi 

carisma. El Mas basa el seu lideratge en una certa austeritat en les formes; la Camacho 

és barroca i histriònica, és una mica el Rafael de la política, es treu la jaqueta i domina 

l’escenari “yo soy aquel”, no?; mentre que Mas intenta estar sempre seriós, sempre 

transcendent, fins i tot un pèl excessivament transcendent i auster sobretot. Jo he 

definit al llibre que és un calvinista, és un tipus que tant en l’aspecte polític com en el 

personal és d’una autoexigència extrema. L’Alícia Sánchez-Camacho és una majoret. 

Per tant, es pot ser líder sent majoret i tot el contrari i, sorprenentment, tots dos poden 

funcionar.   

L’Alícia és més líder en el seu partit perquè veuen una persona des 

acomplexada, llengueruda i desbocada i ja els hi va bé a un partit que dins de 

Catalunya no acaba de quallar, mentre que Mas ha de liderar unes masses socials molt 

heterogènies, un espai central en el país i necessita molta més moderació. Estic segura 

que les formes de Sánchez-Camacho fracassarien rotundament a Convergència. I les 

formes de Mas fracassarien rotundament a les bases del PP, que volen la queixalada i 

l’histrionisme. O per la via bèstia i salvatge de Vidal-Quadras o per la via folklòrica 

d’Alícia.  

Altres elements de comparació contradictòria, un que és obvi: Artur Mas és un 

home; Alícia Sánchez-Camacho és una dona. En el cas de l’Alícia, ser dona suma 

perquè ja estem en un moment de la història en el qual comencem a tenir la necessitat 

de tenir líders polítics femenins i ella juga amb molta eficàcia i amb molta intel·ligència 

amb un punt de coqueteria femení i un de duresa masculina que és molt propi de les 

dones en la política, de jugar amb aquest equilibri, tal vegada perquè el poder és molt 

masculí i inevitablement agafes formes una mica dures.  
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En canvi Artur Mas més aviat té el problema contrari: ha de matar-se aquest 

punt atractiu que té, aquest punt guaperes que té perquè resulta en el seu cas insolent. 

Allò que resulta eficaç en una dona resulta insolent en un home. Agrada més la bellesa 

innata del Pujol que no pas la bellesa innata del Mas, perquè la política en els homes és 

una cosa seriosa i en les dones sembla que ho seria una miqueta menys.  

El tercer element diferenciador, que potser és el que s’assembla més dels dos 

carismes. I és que Mas basa el seu carisma en una certa duresa de conviccions, és a 

dir, el carisma principal de Jordi Pujol ha estat la seva capacitat de navegar el 

l’ambigüitat, i el seu viratge permanent el va fer un polític d’alçada europea, un 

Churchill, els grans estadistes d’una època determinada que eren uns ambigus, 

òbviament amb unes condicions inequívoques: el Pujol creu en Catalunya i hi ha uns 

valors que el caracteritzen, però alhora és molt ambigu en els horitzons.  

Artur Mas és el contrari de l’ambigüitat. Creu-te’l quan diu una cosa. No és gens 

ambigu i això potser és un dels seus defectes: està convençut, ha pensat molt allò que 

diu i quan ho diu i ho promet, pots creure que trencarà muntanyes però arribarà fins 

aquella fita. I per tant, el carisma de Mas és justament el trencament de les ambigüitats, 

en una època en la qual n’estem farts, ens calen conviccions clares. 

Alícia Sánchez-Camacho també és així: la convicció espanyola a Catalunya i el 

desacomplexament: ja no s’amaguen, ja no tenen cap mena de mania, ja no han de 

vendre cap altra pel·lícula... “arribo aquí, más chula que un ocho, i a més a més sóc 

espanyola i olé”. I com que estem en un moment en què el sobiranisme i 

l’independentisme s’estan desacomplexant i agafant forces, l’espanyolisme també està 

agafant forces. Per tant són dos líders poc ambigus.  

Hi una diferència: a Artur Mas no te l’imagines fent trampes al solitari, és a dir, 

és un home que el veus venir de front i pots creure en la seva paraula; i l’Alícia crec que 

té un discurs en funció de cada interlocutor i li resulta molt fàcil. És invasiva, està fent 

sempre mil rodes de premsa, és un producte d’una època en la qual la informació 

immediata es crema ràpid, l’hamburguesa de la informació funciona. Això li funciona al 

dia a dia, com al Albiol. Si en aquest país seguíssim la notícia veuríem que el 90% dels 

titulars que donen no s’han complert, però ja fan soroll. Artur mas fa el mateix discurs si 

està a Rac1, amb el Cuní o a El gato al agua. 

Montilla no podria mai ser en la vida president d’Anglaterra o dels Estats Units, 

perquè són països en els quals el mèrit propi, la capacitat de seduir al votant és 

absolutament fonamental: la persona prima per damunt de les sigles del partit. Aquí el 

que prima és el sistema de partits per damunt de les persones i per tant el que es ven al 

final és un producte. A vegades amb lideratge i a vegades sense. Aquí a Catalunya 

venen socialisme. 
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Arriba perquè ha anat dominant els mecanismes interns del PSC. El que ha de 

fer és guanyar opacament i clandestinament per la via dels cops d’efecte les estructures 

del partit. És millor conspirador de partit que no pas líder de país. El problema és que 

es pot arribar a ser líder de país sent un bon conspirador, cosa que és un desastre.  

Jo sempre he pensat que Montilla s’assembla una mica a Isabel Preysler. A les 

èpoques que jo era diputada, un ministre socialista que compartia executiva amb el 

Boyer quan començaven a sortir em comentava: “aquesta dona triomfa perquè sap 

callar. Té uns silencis extraordinaris. El dubte és saber si en els silencis hi ha paraules.” 

Montilla sap callar molt bé, però és que hem descobert que no hi havia paraules. I a 

partir d’aquí ha estat una catàstrofe. És l’exemple més clar de la perversió a la que 

poden arribar els partits polítics, que poden arribar a convertir el líder en l’antilíder, el 

que no guanyaria mai no només entre la ciutadania, sinó és que en una empresa 

privada no portaria ni el cafè, i acaba sent el president de la companyia.  

La seva incapacitat per expressar-se és tan notable en català com en castellà. 

No hi va haver una estratègia definida d’anar a agafar a un immigrant que va arribar 

amb una maleta... això es va explotar i va ser bo per al país. Dins les famílies internes 

del carrer Nicaragua Montilla és l’home que va dominant lentament les estructures de 

poder i hi ha un moment en què ho domina tot. 

Entre el PSC i el PSOE qui guanya són els espanyols. I jo crec que tots aquests 

d’aquí haurien d’agafar les maletes i marxar. És un partit totalment destruït internament, 

que no té cap lògica, el que aguanten ho fan perquè alçar un altre partit seria complicat 

d’explicar i de viure personalment. Però no tenen cap paper, han perdut completament 

el discurs, les estructures internes i són la justificació d’un partit a Catalunya clarament 

espanyol.  

 (Quant al canvi real de Montilla) són purament eslògans. És evident que 

Montilla anava a aquesta campanya com el segon de bord i les seves úniques 

aspiracions eren retornar a reproduir un partit fallit, que s’havia enfonsat completament, 

que estava desprestigiat, ell no podia mai guanyar les eleccions, però podia arribar a 

tenir la suma parlamentària. Per tant, inevitablement la seva campanya anava a cavall 

del guanyador. I el guanyador el que necessitava no era tant que sumés ell sinó que no 

sumessin els altres.  

Jo les campanyes les aboliria. O les deixaria en 4 dies. Valen una pasta. Si 

tinguéssim el sistema electoral americà, que durin dos mesos! Són una font de vida 

política extraordinària. La gent ho segueix massivament. I parlen de tot! I ningú diu a un 

periodista “escolta aquesta pregunta no me la pots fer”. Compares això amb el debat 

titella i absurd i ximple que van fer amb el Campo Vidal on el qual el periodista no 

existeix per res.  
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Una campanya electoral anglosaxona, o fins i tot a la francesa, endavant. Però 

les que es fan a l’Estat espanyol, i Catalunya està desgraciadament en el mateix vaixell, 

són absurdes, és a dir, és la repetició d’esquema, d’eslògans, uns debats absolutament 

controlats pels comissaris polítics, fins i tot es controla el color de les corbates i on es 

posarà cadascú i com estarà l’aire condicionat. Una incapacitat absoluta de tenir un flux 

directe del ciutadà amb el seu representant polític... són una autèntica presa de pèl. Per 

tant, que es redueixin a quatre eslògans i tres debats mal muntats i ja està, que no es 

gastin més diners. El sistema electoral necessita una revisió molt profunda.  

A Montilla li va anar bé que no se celebrés el debat. Mas és un orador brillant, 

que a més a més és sistemàtic, sap fer perfectament les subordinades, les coordinades 

les posa totes bé, i els adjectius són els precisos i per tant el missatge arriba amb molta 

força moral i convenciment. Montilla no sap posar ni les subordinades, els verbs 

subjuntius no els coneix. En un cara a cara el que és més líder sempre devora a l’altre i 

les distàncies s’amplifiquen. Sens dubte li va anar bé a Montilla. Però és una presa de 

pèl als ciutadans. El que no pot ser de cap manera és que una campanya política la 

decideixi els interessos del partit. Els ciutadans tenen dret a un cara a cara on els 

periodistes no portin una faixa a la llengua. Això farà que algun dia acabin guanyant els 

partits antisistema. Perquè el sistema aquest està absolutament podrit, i la prova és que 

pot arribar a ser president un senyor com el Montilla, que no en sap.  

Jo no participo gens en aquesta idea de “que bonica la democràcia que el qui 

no ha fet estudis pot arribar a president.” Perdoni, no. Si el que no ha fet estudis s’ha 

espavilat i després és més llest que ningú i és un tipus amb un projecte extraordinari, 

endavant. Però que el mèrit sigui no tenir mèrits acadèmics, no. No pot ser, perquè a la 

política han d’arribar-hi els millors. I quan esdevé una mena d’agència de col·locació 

pels arribistes dels partits es degrada completament.  

(Sobre dones en política) Una de les coses lletges que ha fet l’Alícia Sánchez-

Camacho ha estat aprofitar la seva maternitat solitària, la seva condició monoparental. 

Jo he vist el seu fill al telenotícies, he vist el seu fill inscrivint-lo en castellà per fer 

campanya contra la immersió lingüística. Quan un líder polític utilitza el fill en una 

campanya política entra en un grau d’una certa perversió que permet un atac frontal a 

la seva persona.  

No tinc cap mena de dubte que ella explota la seva feminitat, la seva condició 

de dona guerrera i sola i explota la seva condició materna. En el fons ho exploten tots, 

però el valor està en el grau. Si el fill el poses en el focus polític estàs jugant molt brut. 

El fill forma part del decorat perquè tots volem saber coses dels nostres líders.  

A mi m’agrada molt aquesta cosa luterana de la moral del treball i de la cosa 

pública. Fixa’t que a Europa els països que estan fets merda són els catòlics. La vida 
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personal, privada, d’un gran líder polític és important. Si tu diposites en una persona 

l’enorme confiança de que gestioni el diner públic, has de saber si a casa seva és 

mentider. I si és un adúlter i trenca el pacte mínim de parella probablement tampoc és 

de confiar en la vida pública. I per tant a mi em sembla bé que hi hagi determinats 

valors que formen part de la ètica, de la vida, que siguin importants quan et presentes a 

un gran càrrec. Aquí coneixem líders a primera fila que tenen unes quantes amants. I 

no passa res. Hem de saber si són persones lleials i si en la seva vida personal són 

mínimament creïbles.  

I aquí, tot i que la gent no es fica en la vida privada, l’Alícia l’ha usada com a 

valor polític. Però ho miro amb una mica de tendresa perquè jo sé que a les dones els 

hi costa molt arribar i probablement ella ha hagut de lluitar més que ningú sent mare 

soltera. És pertinent utilitzar la condició femenina, però la materna no tant.  

A Catalunya, com a mínim Pujol i Mas han estat persones que dominen molt bé 

els idiomes. Però el Montilla, bé, ell va ser un desastre global, però és que a Espanya 

no n’hi ha ni un, que parli anglès. És un desastre.  

La política és molt flexible, permet molts lideratges.  

(Polònia) El tracte del Mas és molt inadequat. Al Montilla l’humanitzen, sembla 

un tio simpàtic. I al Mas li donen una imatge. Ells poden fer la caricatura de la veritat, 

però no de la mentida. El Mas que ensenyen no existeix. Jo no he conegut un tipus ni 

prepotent, ni guaperes, ni xulo... no és un fatxenda; ans el contrari. No es pot fer una 

caricatura d’allò que no és real. Amb el Mas ha estat molt descarnat 

El tòpic diu que és molt bo que hi hagi sàtira política, i jo participo d’aquest 

tòpic. A vegades l’humor té més fronteres que no pas altres disciplines. 

El risc és que un excés d’aquesta sàtira desaforada acabi portant-nos a la 

banalització més absoluta. I aleshores tots siguin uns ximplets que fan riure i en canvi 

no siguin la gent que ens poden posar o treure de l’atur. Un programa d’humor no 

canvia la perspectiva de la gent. Però s’ha d’anar en compte. De tota manera penso 

que un país que se’n riu de si mateix és bo, i està bé si es fa amb intel·ligència. i jo crec 

que ho fan malament perquè no tenen res a què agafar-se. Fins i tot el Bruno Oro ho ha 

reconegut, que no sap com posar-s’hi. Li van inventar el guapo, i la gent li deia i és una 

cosa molt desagradable.  

 
6. E-mails sense resposta 

Es va intentar contactar amb varis professionals. D’alguns se’n va rebre resposta, però 

no van poder participar. Alguns d’ells són Toni Aira, Jaume Collboni, Toni Soler, Jordi 

Barbeta, Josep Maria Piqué o Antoni Gutiérrez-Rubí. S’adjunten dos models 

d’entrevista per correu electrònic. 
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E-mail a Antoni Gutiérrez-Rubí, ex assessor de Montilla  
Bona tarda, 

Bé, com ja sap, estic fent el meu treball final de carrera sobre el lideratge polític 

relacionat amb la comunicació, i estudiant en concret els casos de José Montilla, Artur Mas i 

Alícia Sánchez-Camacho durant la campanya del 28N. 

Li faré preguntes a propòsit de Montilla i del PSC i d’altres més generals. Sempre 

demano que qui treballa per a un partit en concret em valori les campanyes dels altres. Això 

em dóna una visió més global i m’ajuda a trobar sentit a les estratègies de cadascun d’ells. 

Veurà que li pregunto alguna cosa de les que ha parlat en els seus articles, així que amb 

una resposta breu i concisa ja m’està bé. Preguntar-li-ho em serveix per lligar bé els 

continguts de l’entrevista.  

 

Preguntes sobre lideratge polític 

- Primerament voldria saber, al seu parer i en poques paraules/línies, com hauria de 

ser un bon líder polític. 

- Quin dels líders que estic tractant s’acostaria més a aquest ideal, i en quin grau. 

- Són bons comunicadors, aquests líders? Què els fa millors o pitjors en aquest 

aspecte? 

- Què n’opina que cada vegada les campanyes s’hagin centrat més en el 

candidat? 

 

Sobre altres líders 

- Com valora les campanyes d’Artur Mas i d’Alícia Sánchez-Camacho durant 

aquella campanya? sobretot quant a comunicació: capacitats comunicatives, com 

van anar les seves campanyes, la repercussió en l’opinió pública i la possible relació 

de les seves accions amb els resultats electorals, és a dir, quins encerts i/o errors 

van cometre i com això va afectar positivament o negativament al líder. 

 

Bé, són qüestions obertes, així que és lliure d'explicar el que cregui i amb l'extensió que 

vulgui. Les referents a José Montilla són més concretes: 

 

José Montilla 

- Per què s’escull en Montilla com a candidat a les eleccions? al llibre de Pilar 

Rahola trobem un fragment en què Zapatero explica a Mas que el Pepe serà el 

candidat però que li costarà molt de convèncer-lo ja que no vol. 

- El fet que no tingués estudis superiors, que fos immigrant andalús i que no 

dominés del tot la llengua catalana, va influir en aquesta decisió? És a dir, 
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formava part d’una estratègia per a empatitzar amb els votants 

castellanoparlants del PSC? 

- Com es treballava a nivell d’assessoria la seva manca de capacitats oratòries? 

Durant la última campanya l’eslògan era “fets, no paraules”, però m’imagino que 

abans d’arribar a aquest punt hi va haver molta feina per a aconseguir que 

parlés amb més soltesa.  

- Com va ser de perjudicial, aleshores, dosificar les seves aparicions (no 

entrevistant-se en ràdios, per exemple)? Durant el meu treball he observat que 

aquesta acció va ser molt criticada. 

- Com es plantejava des d’un bon principi la campanya del 28N, i com va anar 

evolucionant segons les accions de CiU? Recordem que es va llançar l’eslògan: 

“Montilla: el canvi real” apel·lant al “comença el canvi” d’Artur Mas. 

- Què en pensa de la caracterització del programa de sàtira política Polònia? 

Com va influir a la imatge de Montilla? 

- Com va afectar al PSC que no se celebrés el cara a cara entre Montilla i Mas? 

(Recordo que el CIS situava l’abstenció en un 30%) 

 

Li agrairia si em pogués remetre les respostes abans del 13 de juliol, ja que és quan em 

trobo amb el meu tutor una altra vegada.  

 

Moltes gràcies pel seu temps. 

 

E-mail a Josep Maria Piqué, cap de premsa d’Artur Mas  

 

Bona tarda, 

 

Pel que fa al treball que li vaig comentar, volia teoritzar com l’Artur Mas va 

arribar al govern però és massa general i està molt estudiat: la màscara del rei Artur, de 

Pilar Rahola; Crònica d'una campanya, pel·lícula d'Ibon Oaskoaga, etc. Aleshores he 

decidit centrar-me en un sol aspecte de les campanyes: la projecció del lideratge. Per a 

tal propòsit comparo el President amb altres líders d'aquelles eleccions, i he decidit 

quedar-me amb el ja conegut com antilíder, José Montilla, i l'Alícia Sánchez-Camacho, 

una dona que ha aconseguit situar el PPC més amunt que els seus predecessors i en 

poc temps.  

Dit això, m'agradaria si em pogués fer vint cèntims del que va percebre en 

aquests altres dos líders durant aquella campanya, sobretot quant a comunicació: 

capacitats comunicatives, com van anar les seves campanyes, la repercussió en 
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l’opinió pública i la possible relació de les seves accions amb els resultats electorals, és 

a dir, quins errors i/o encerts van cometre i com això va afectar positivament o 

negativament al líder. 

Després, ja des d'una perspectiva interna, com es va plantejar i viure la 

campanya d’Artur Mas des de CiU. He parlat amb el Jordi Cuminal, que em va dir 

moltes coses, però m’agradaria tenir dues fonts del mateix partit.  

Si em pogués parlar de com es va dur a terme l’estratègia, per què es prenien 

aquestes decisions, com havia evolucionat el lideratge de Mas durant els 7 anys de 

tripartit, què hi havia de diferent entre les anteriors eleccions i aquesta última, què va fer 

que aquesta vegada fos la definitiva, etc. 

Semblen moltes preguntes concretes, però és per orientar una mica la resposta. 

Com he dit, contesti el que li vagi bé. 

Moltes gràcies pel seu temps. 

 
 

 


