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¿Es el liberalismo 
incompatible con la izquierda?
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En la actualidad política, el término “liberalismo” 

se usa frecuentemente para describir una 

identidad política primordialmente “de derechas” 

por parte de ambos espectros políticos, aunque 

con connotaciones claramente distintas. Esto 

también se ve en las redes, donde dicha corriente 

se tiende a definir cada vez más como “anti-

izquierdista”.

Nos centraremos en exponer muy 

resumidamente las principales ideas ontológicas 

del liberalismo como filosofía aplicada a la política 

y economía para intentar cuestionar dicha 

afirmación, teniendo en cuenta que no existe “un 

gran manual” sobre esta corriente.

En primer lugar, el liberalismo político clásico se 

fundamenta en la protección y promoción de la 

libertad negativa, aquella que reconoce los 

derechos de los individuos a desarrollar sus 

planes vitales sin intromisiones injustificadas, 

siendo la propiedad privada un ejemplo 

paradigmático. La separación de poderes es otro 

aspecto clave, el cual ha calado en la 

conceptualización de las democracias, siendo 

clave para promover un equilibrio en las 

instituciones públicas y evitar abusos de poder 

para permitir un desarrollo satisfactorio de las 

libertades. Otra idea muy usada por la corriente 

política liberal es el contractualismo, aunque no 

es exclusiva de este. Estos elementos sirven de 

base para crear instituciones fundamentales para 

las democracias en las que vivimos, tales como el 

Estado democrático de derecho, ampliamente 

apoyadas tanto por izquierdas como por las 

derechas moderadas.

En el aspecto económico, juntamente con el rol 

que debe tener el estado, es donde encontramos 

una mayor disparidad de interpretaciones y 

tópicos impulsados por diversas ideologías. 

Económicamente, el liberalismo se vincula a una 

economía poco regulada, cuyo objetivo sería el de 

maximizar la libertad individual. Si bien esta idea 

base es objeto de diversas interpretaciones, a 

veces muy dispares, cabe distinguir el liberalismo 

del libertarianismo y el anarco-capitalismo. Estas 

son las subcorrientes que aplican las premisas 

liberales hasta las últimas consecuencias, es decir, 

que defienden un mercado totalmente 

desregularizado y un estado débil o 

prácticamente inexistente.

El liberalismo tampoco debería traducirse en 

sentir “animadversión hacia los impuestos”. 

Ciertamente, los impuestos plantean 

conflictividad sobre la libertad negativa, pero ser 

liberal no implica necesariamente estar 

incondicionalmente indignado ante impuestos ni 

ir en contra de los estados de bienestar, por el 

contrario, el liberalismo moderado debe abogar 

por una fiscalidad eficiente y una economía 

relativamente abierta. 
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Visto todo esto, ¿ser liberal implica ser anti-

izquierda?

Desde luego el liberalismo se opone al 

absolutismo, totalitarismos, tradicionalismos y a 

ideologías extremas. Cierto es que no es 

compatible con ideologías izquierdistas muy 

intervencionistas a nivel estatal y productivo, pero 

es un pensamiento político suficientemente 

transversal y gradual como para contar con un 

amplio abanico dentro del espectro político e 

inclusive permite la fusión con otras corrientes. 

Tal vez sería interesante hablar de “liberalismos” 

en vez de enmarcar el concepto “liberalismo” 

como una categoría rígida y excluyente.

Si hay algo a remarcar, es lo mal que se usa el 

término para descalificar a rivales políticos, o para 

ponerse galones mediante definiciones vagas y 

restrictivas que contribuyen, eventualmente, a una 

polarización injustificada en aras de eventuales 

beneficios políticos e ideológicos.
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GERARD IZQUIERDO 4t de Filosofia, Política i Economia

Encara que resulti increïble en ple 2021, a la 

Universitat encara sentim veus nostàlgiques que 

recorden èpoques on la nostra societat no era 

multicultural i estava aïllada del món. La llengua 

catalana s’ha convertit en una eina d’aquesta 

cerca d’un passat tristament homogeni. Aquestes 

veus es victimitzen i diuen que ningú fa ressò 

d’aquest drama a les facultats de Catalunya. Estic 

referint-me a l’article publicat en aquest mitjà el 

mes passat, El català en perill, que dibuixava un 

escenari dramàtic amb fal·làcies i enganyifes. 

Malgrat això, la realitat és tossuda. El dia 2 de 

juny el telenotícies migdia de TV3 va emetre una 

notícia de tres minuts i mig amb el mateix to, 

sense incloure cap crítica a aquesta visió 

essencialista de la llengua. Sembla que hi ha 

molts interessats en forçar a les institucions 

universitàries per aquest camí d’homogeneïtzació 

lingüística.

La realitat és que tenim la gran sort que les 

nostres llengües maternes són el català i el 

castellà, en igual mesura. Qualsevol persona que 

només s’ha criat amb una llengua, reconeixerà 

que som uns afortunats. Les universitats i la 

societat de Catalunya parlen moltes llengües, i 

això és un gran valor afegit. Qui negui aquesta 

realitat, no només està negant la realitat 

lingüística de més de la meitat de Catalunya, 

relegant-la a una menor dignitat com a catalans, 

sinó que està tancant també la nostra universitat 

al món.

Malgrat l’eloqüència dels seus apologetes, el 

català no passa de ser una llengua regional. No 

dic això en perjudici de la bellesa d’aquesta 

llengua, però no té sentit enganyar-se i vendre el 

català com una llengua de projecció internacional. 

Mentrestant, el castellà és la segona llengua 

nativa més prevalent del món. Gràcies al seu rol a 

la universitat, la UPF és capaç de captar 

estudiants i docents de tota Espanya i Amèrica 

Llatina. Imposar per pur dogmatisme el català a 

les aules seria una forma senzilla d’espantar i 

posar barreres a la captació de talent. Si es vol 

una universitat diversa, amb talent d’arreu, una 

política lingüística que afavoreixi la inclusió de 

tothom és absolutament imperatiu. Volem la 

millor universitat possible o la que sigui 

lingüísticament més pura?

Però, per què es vol imposar el català a ultrança a 

les aules? Per què es vol expulsar l’estudiant 

estranger i convertir la universitat en una de més 

provinciana? Un essencialisme lingüístic s’imposa 

per vincular la llengua a una identitat, una nació, 

un poble. Aquest essencialisme, que empenyen 

els dos extrems del debat, condueix a la 

judicialització de l’ús de la llengua i la 

confrontació. Prova d’això és la sentència del TSJC 

sobre els exàmens de selectivitat, que no es 

poden repartir directament en català.

D’aquesta manera, quedem atrapats en 

problemes que no són reals, sinó forçats per 

aquells que no comprenen que el més bonic que 

podem fer és gaudir del multilingüisme i d’una 

universitat diversa. La llengua no és un joc de 

suma zero, com tampoc ho és la identitat. El futur 

de les nostres llengües depèn que sapiguem 

gaudir-les totes i no convertir-les en una trinxera 

de guerra per aquells que volen enfrontar els 

catalans i la comunitat universitària.
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“Volem la millor universitat possible 
o la que sigui lingüísticament més 
pura?”



La vacunació dels esportistes 
d’elit, a debat

Després del positiu de Sergio 

Busquets en la concentració de la 

selecció espanyola a l’Eurocopa, s’ha 

obert un debat social sobre la 

idoneïtat de vaccinar els esportistes 

d’elit. És moral? Va en detriment 

d’altres col·lectius? En aquest VERSUS, 

confrontem visions sobre el tema.

LLUIS COLET 3r d’International Business Economics

A FAVOR DE LA VACUNACIÓ DELS 

ESPORTISTES D’ELIT. LLUIS COLET/ La selección

española, que disputa la Eurocopa, sufrió una 

pequeña crisis una semana antes del inicio por un 

positivo de Covid-19. Ante el miedo de que el 

brote fuera a más, se tomó lo que para mí es una 

decisión que debería haberse tomado antes 

(como se dice popularmente: es mejor prevenir 

que curar) pero que causó mucho revuelo en 

redes y prensa: los jugadores de la selección iban 

a ser vacunados.

A priori no parece tan descabellado pensar que 

24 vacunas se destinen a unos deportistas que 

representan a nuestro país en una competición 

internacional, pero como ya es costumbre en los 

últimos tiempos cualquier decisión es sometida a 

una competición moralista en la que es imposible 

ganar porque en redes todo el mundo es 

perfecto. El principal argumento de los 

“antivacunas” es que esas dosis deberían 

destinarse a gente con más necesidad y no a esos 

“millonarios que corren detrás de un balón”. 

Obviamente, como en la mayoría de los debates 

de este tipo, el problema nunca es el qué sino el 

quién.

Si enfocamos la discusión a la pregunta: ¿hay 

gente que necesite más la vacuna? Sin duda, la 

respuesta es sí. Pero la cuestión no es esa y 

dejando de lado la crítica fácil, veamos qué 

supone vacunar a la selección. En primer lugar, 

qué supone para las personas de riesgo que 

necesitan la vacuna. Debemos recordar que 

estamos en lo que parece la recta final de la 

pandemia, la situación es esperanzadora y el 

ritmo de vacunación es cada vez más alto. 

FERRAN JORDI ÀLVAREZ 2n d’International Business Economics
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“[...] no parece tan descabellado pensar 
que 24 vacunes se destinen a unos
deportistas [...]”



El pasado 10 de junio, 654.232 personas 

recibieron su dosis lo que suponen 7,5 vacunas 

por segundo de media o lo que es lo mismo, por 

culpa de la insolidaria y egoísta selección tenemos 

que esperar cuatro segundos más para ser 

vacunados. Con los números en mano, vemos que 

objetivamente este revuelo no tiene sentido, pero 

entonces ¿por qué se produce?

A finales del mes pasado, las jugadoras de la 

selección femenina de baloncesto recibieron la 

primera dosis de su pauta de vacunación. Nadie 

puso el grito en el cielo al igual que pasó con los 

demás deportistas olímpicos, que también serán

vacunados. Lo que nos lleva a pensar, como he 

dicho antes, que el problema no es el qué sino el 

quién. Los futbolistas son vistos por gran parte de 

la sociedad como afortunados que no aportan 

nada, ¿pero es esto así?

En la antigua Roma un poeta llamado Juvenal 

pronunció la frase “panem et circenses” 

despreciando así en lo que se había convertido el 

pueblo romano y dando a entender que se podía

tener calmada a la población con poco más que 

comida y entretenimiento. Siglos más tarde no 

creo que esa afirmación ande aún muy desfasada 

por lo que solo añadiría que para tenernos 

contentos necesitamos: pan, circo y vacunas. Visto 

que las vacunas van llegando, el pan parece que 

también, aunque cada vez con más dificultades 

(más si te gradúas en 2022 habiendo pisado dos 

años la universidad presencialmente), dejemos a 

la gente que disfrute del circo que supone ver a 

“millonarios correr detrás de un balón”. Porque, 

aunque de puertas para fuera el fútbol no interesa 

a nadie y todos preferimos leer libros a ver a 

deportistas defendiendo a su país, la realidad es 

que el primer partido de la selección retransmitido 

en abierto rozó los 8 millones de espectadores y 

fue lo más visto del día. Lo dicho, a todos nos 

gusta y necesitamos el circo, ya sea viendo a “La 

Roja”, las Olimpiadas o criticando vacunaciones en 

Twitter.

EN CONTRA DE LA VACUNACIÓ DELS 

ESPORTISTES D’ELIT. FERRAN JORDI ÀLVAREZ/ 

El final d’aquest malson el tenim a tocar, gràcies a 

les vacunes. Al gener, ens escandalitzàvem veient 

a alcaldes vacunats per davant de qui més ho 

necessitava. I ara, sembla que repetim la història. 

No tot el personal essencial es troba vacunat: 

els taxistes, tan necessaris les primeres setmanes 

de la pandèmia, no han rebut les seves

dosis; els serveis de neteja d’hospital, 

extremadament infravalorats, tampoc han 

passat per davant dels seus grups d’edat. Doncs, 

per què ho ha de fer un futbolista?

El principal argument, com gairebé́ sempre, és 

l’econòmic. L’impacte que tenen 

aquests esdeveniments és considerable i, per 

tant, s’han de protegir. Ara bé, cal considerar 

quins són els riscos de no vacunar-se, i els 

possibles beneficis de fer-ho, més enllà̀ de 

les implicacions morals d’avançar-se a la franja 

d’edat corresponent.

En no vacunar-se, s’exposen a contagiar-se i 

segons el reglament, en casos extrems, el partit 

es donaria per perdut. Però aquestes situacions 

no solen donar-se. Quan equips de futbol han 

tingut algun cas positiu, rarament ha comportat 

un nombre elevat de contagis que impliqués la 

cancel·lació del partit.

A més, cal considerar que el procediment seguit 

per la selecció espanyola no garanteix que 

aquestes situacions no passin. Les vacunes 

administrades no hauran creat immunitat 

completa als jugadors fins ben entrada la fase de 

grups de l’Eurocopa i encara que la vacuna 

administrada hagi estat la monodosi de Janssen, 

no és fins als quinze dies que la seva immunitat 

és completa.

Altrament, s’han ignorat els protocols de seguretat 

establerts per Sanitat: en cas de contacte amb un 

cas confirmat de la malaltia, han de passar deu 

dies abans que es pugui administrar el fàrmac. 

Això no s’ha complert, tenint en compte el positiu 

del jugador Sergio Busquets.

Fins ara, només he parlat dels jugadors de la 

selecció espanyola. Però, i els esportistes olímpics, 

que també han rebut les seves dosis amb

“No tot el personal essencial es troba 
vacunat: els taxistes [...], els serveis de 
neteja d’hospital [...]”
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antelació? Els arguments serien aplicables, però 

amb diverses diferències. La primera és que la 

vacunació va ser plantejada amb antelació; no 

suposa viatjar al Japó amb una defensa parcial.

La segona és l’origen d’aquests vaccins: les 

vacunes administrades als jugadors de la selecció 

provenen del Ministeri de Sanitat. Per altra banda, 

les vacunes dirigides als jugadors olímpics 

provenen, parcialment, del Comitè Olímpic 

Internacional. Haver vacunat aquests esportistes 

no comporta que ciutadans espanyols romanguin 

més temps a l’espera.

Per últim, la majoria d’esportistes olímpics 

depenen exclusivament d’ells mateixos. Si un 

jugador de la selecció espanyola donés positiu 

(com en el cas de Sergio Busquets), la competició 

pot continuar per al seu equip. En el cas dels 

esportistes olímpics individuals, que són la 

majoria, això es torna molt més complicat.

En resum, la vacunació de la selecció espanyola és 

un procés que s’ha fet a corre-cuita, sense 

prendre les precaucions i estudis necessaris. 

Econòmicament pot ser una lleugera garantia, 

però en una situació tan delicada com aquesta 

pandèmia, les decisions s’han de prendre amb 

més antelació i control. Amb major preparació i 

una millor organització, hauria estat fàcil justificar 

aquesta acció. 
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Adolfo es una novela escrita por el célebre 

pensador político francés Benjamin Constant, 

publicada por primera vez en 1816. El Adolfo 

destaca entre la vasta bibliografía de Constant 

por su notable carga sentimental; se trata, 

además, de una de las pocas novelas que 

escribió.

El relato en sí es sencillo: narra una historia de 

amor y desamor entre Adolfo, un joven que 

recientemente ha acabado sus estudios, y 

Ellénore, una dama polaca amante de un conde 

cercano a la familia de Adolfo. Sin embargo, el 

proceso que lleva a Adolfo y a Ellénore a entablar 

una relación sentimental no es en absoluto 

convencional. La chispa que enciende el interés 

de Adolfo no es amorosa, sino caprichosa: un 

interés que, al no verse correspondido, deriva en 

que el joven cometa el error de confundir su 

deseo apasionado con amor, y que acabe 

esmerándose en la eventual conquista del afecto 

de Ellénore. Esto desemboca en una trágica 

situación en la que Adolfo, una vez desvanecida 

su vehemente pero efímera atracción hacia 

Ellénore, acaba sometiéndose a los deseos de 

esta por miedo a romperle el corazón. Ante la 

crítica y rígida sociedad de la época, Adolfo se 

topará con numerosos sentimientos 

contradictorios y una terrible situación: “ser 

amado apasionadamente cuando ya no se 

puede seguir correspondiendo ese amor”.

La edición que sostengo incluye una 

introducción de Gabriel Oliver, catedrático de la 

UB, que concluye así: “a causa de las 

contradicciones del autor, no hay nada que 

aprender, la experiencia es intransferible…”. Si 

bien abundan las contradicciones en el 

comportamiento de Adolfo, ¿es realmente cierto 

que nada puede ser aprendido de su historia? 

Como cuenta Oliver, la intención de Constant al 

escribir el Adolfo no era otra que cerrar una 

etapa de su vida empapada de amor apasionado 

“a la francesa” para optar por la “solución 

alemana”, adoptar un enfoque más moderado y 

conformista. El autor no llega a ninguna 

conclusión sobre el amor, se da de bruces con 

un callejón sin salida y, como resultado, acaba 

imponiéndose una visión “a la alemana”. Pero 

esta resignación, como la de Adolfo, que al final 

de su relación con Ellénore acaba también 

desdeñando su nueva libertad, no es para nada 

satisfactoria.

Acaso el conocimiento amoroso no tiene forma 

de una teoría del amor global. Comparto la 

perspectiva de Marina Garcés cuando dice que 

“toda teoría es parcial” ya que “es la de un 

cuerpo involucrado en la realidad que vive y que 

percibe, que le afecta y que le concierne”. Esta 

subjetividad vital se vuelve absoluta en casos 

como este, donde las contradicciones son 

inevitables.

Al igual que en nuestra búsqueda personal del 

sentido de la vida, el amor no deja lugar a teorías 

racionales que se puedan difundir. Quizás la 

frustración de Constant provino de su intento de 

racionalizar y luchar contra sus sinceras 

contradicciones amorosas, pero en ellas también 

hay algo que aprender. Como ocurre con el 

aprendizaje de la vida, que se da sobre la 

marcha, el amor ha de explicarse desde el más 

hondo sentimiento: sólo a través de las vivencias 

personales y de su compartición, contradicciones 

incluidas, se puede concebir alguna forma de 

aprendizaje personal. Pero el primer paso para 

construir una teoría del amor personal es 

entender que no hay teoría del amor que valga.

No hay teoría
del amor que 
valga

JUAN VEGA 1r de FPE
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Entrevista a Toni Aira
PROFESSOR A LA UPF I EXPERT EN COMUNICACIÓ POLÍTICA
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Toni Aira és periodista, escriptor i professor 
especialista en Comunicació Política. 
Repassant breument la seva trajectòria, és 
president i fundador de la Societat Catalana 
de Comunicació i Estratègia Polítiques, 
presentador del programa "Els Spin 
Doctors" i col·laborador als principals 
mitjans de comunicació nacionals. Ha 
impartit classes a UOC, URL i UPF on també 
ha deixat empremta a través de càrrecs de 
representació Institucional.

Comencem parlant de la gestió comunicativa

de la pandèmia. Si pogués enviar una carta 

als polítics del passat que s’hi enfrontaven

per primera vegada, quins consells els

donaria?

Els diria que una circumstància com la que hem 

viscut és molt difícil afrontar-la de manera eficient

des del principi perquè, com tot a la vida, la 

pràctica hi fa molt, i en això no hi teníem

experiència. En tot cas, m’agradaria que 

haguessin reaccionat més ràpid a l’hora de ser 

més minimalistes en el discurs. Descobrir abans

que el que la gent necessita en moments tan 

crítics són respostes clares i concretes, 

indicacions i certeses. Que aprenguin —crec que 

és una cosa que quedarà— que quan no tens res 

a dir, és millor callar per no generar més soroll o 

desconcert.

Com valoraria la comunicació entre 

l’Executiu català i espanyol durant la 

pandèmia?

Dins de tot, crec que és una de les coses que més

ha sorprès en positiu. Són dos Governs que han

estat, fins fa no gaire, molt enfrontats, i que 

encara a dia d’avui tenen diferències molt

profundes. Recordem que ho lideraven en aquell

moment Quim Torra a Catalunya, i un Pedro 

Sánchez que sortia d’un 2019 molt convuls. 

Malgrat això, crec que van transmetre una 

sensació d’anar a la una en aquesta qüestió. És a 

dir, van diferir en certs moments, però en cap 

moment la rivalitat política va ser un problema

afegit. Ho valoro positivament.

Seguint en aquesta línia de la rivalitat, com 

creu que ha afectat la comunicació dels

estats a la confiança transmesa a la 

ciutadania?

Va per barris. Hi ha estats que n’han sortit

reforçats, que han demostrat tenir governs, 

partits i lideratges que hi són per ajudar, per 

sumar... Cadascun amb el seu accent ideològic, 

però que en el servei públic són solvents. N’hi ha 

d’altres que han deixat al descobert uns

lideratges totalment buits de contingut, sense 

respostes reals, que vivien molt bé de l'eslògan en

temps menys convulsos i que aquesta situació ha 

demostrat realment com són. Penso en el

lideratge de Donald Trump, per exemple. Crec

que aquesta pandèmia ha fet obrir els ulls als

Estats Units que, potser sense gaire entusiasme

per Biden, es van mobilitzar en contra de tenir un 

personatge tan perillós com Trump al capdavant

de les seves institucions.

En el seu últim llibre —La política de les



“[...] el salt tecnològic dels últims anys 
ha donat un pes molt més gran a la 
comunicació política [...]”
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emocions— descriu com els sentiments 

poden moure masses i, en conseqüència, 

afectar a la política. Fins a quin punt són més 

importants les emocions que els resultats a 

la política actual?

La meva idea no era fer un llibre contra el factor 

emocional a la política, sinó intentar posar-lo a 

lloc. És a dir, vivim en una societat que cada dia 

ens porta més cap a discursos sensacionalistes 

buscant crear interessos a partir de connexions 

emocionals. Això és així a tots els àmbits de la 

nostra vida i, per tant, també ho és a la política, la 

qual intenta entendre aquest llenguatge per 

arribar-nos millor. Jo intento posar sobre la taula 

que això s’ha de fer en els justos termes. Una 

inflamació emocional et pot allunyar dels 

objectius, així i tot, per arribar a resultats has de 

saber connectar amb les persones a qui et 

dirigeixes. La metàfora que jo utilitzo al llibre és “la 

medicina”: “una dosi adequada et pot curar i una 

sobredosi et pot matar”. Amb les emocions passa 

el mateix.

Quin percentatge del nostre temps creu que 

es mereix l’escenari polític actual?

Segurament es mereixeria més del que té perquè, 

al final del dia, afecta les nostres vides i la despesa 

de recursos públics. El problema és que tots 

nosaltres hem desenvolupat un impermeable 

invisible que fa que ens rellisqui la majoria de la 

informació que ens arriba. És també un 

mecanisme d’autodefensa que, no obstant, es pot 

convertir en un problema quan gran part de la 

població desconnecta sistemàticament de 

l’actualitat i només rep allò que és escandalós i 

pirotècnic de la política.

Joan Fuster deia que “la política, o te la fas o te la 

fan”. Hi ha una part de la societat que ha assumit 

que la política te la fan quan no hauria de ser 

necessàriament així.

A què creu que es deu aquesta 

impermeabilitat política?

Són molts factors. Per una banda, la política ha 

incentivat una certa desconnexió o bé utilitzant un 

argot que no anava amb la gent o bé generant 

expectatives que després ha frustrat.

Per l’altra banda, també és cert que la ciutadania 

ha buscat que tot li vingui donat. Per exemple, les 

primàries o els pressupostos participatius són 

eines a les que acaba participant un percentatge 

ínfim de la ciutadania. Hi ha responsabilitats i 

causes repartides.

Aprofitant que ha dirigit un programa 

anomenat “Spin-doctors” no podem evitar la 

pregunta, quina importància tenen aquests 

assessors en la política actual?

Aquest 2022 farà vint anys que vaig començar a 

estudiar els assessors polítics amb, evidentment, 

la referència dels Spin-Doctors anglosaxons. 

Llavors, ningú parlava de comunicació, estratègia i 

assessors; i jo, acabat de sortir de la carrera i fent 

la tesi vaig poder entrevistar i parlar amb la major 

part d’aquests assessors de tots els partits.

Des de llavors, la comunicació política ha 

evolucionat en paral·lel a la tecnologia —ràdio, 

premsa, televisió, ara xarxes socials— fins al 

moment actual en que vivim hiperconnectats. En 

resum, el salt tecnològic dels últims anys ha donat 

un pes molt més gran a la comunicació política i, 

per tant, era inevitable que els gestors d’aquest 

àmbit, amb qui jo em relacionava, adquirissin més 

importància. Exemples d’aquest fet són Ivan 

Redondo i tants d’altres que s’han convertit en 

personatges públics…

Esmenti la millor i la pitjor campanya 

electoral que recordis a nivell comunicatiu.

Mira, el fàcil seria dir-te la de l’Obama el 2008, 

però aniré a dues més recents ja que he treballat 

a eleccions del Barça, del Parlament de Catalunya, 

del rectorat d’aquesta universitat… Una campanya 

per mi boníssima va ser la de Joan Laporta aquest 

2021. Van ser unes eleccions que es van guanyar 

amb un jingle que es quedava al cap clavat, un 

eslògan que tirava del factor emocional i amb una 

lona divertida a Madrid.

Una de molt dolenta ha estat la “Campaña de los 

abrazos” de Ciutadans a les últimes eleccions 

catalanes. Primer perquè van haver de retirar 

cartells per violar drets d’imatge; però sobretot 

pel posicionament. Crec que en política és



imprescindible que la distància entre com et 

mostres i com ets realment sigui curta. Si aquesta

distància es percep gran, generes desconfiança i

rebuig… És clar, si per una cosa s’ha descrit

Ciutadans a Catalunya no ha estat per les 

abraçades. Era tan extrem, tan estrany… que es va

convertir en còmic.

Pedro Sánchez i els indults als presos, heroic 

o estratègia calculada?

Quan ells emmarquen la primera passa com a 

gran heroïcitat, estan marcant territori per futures 

negociacions. Fàcil no és, i no serà una decisió

gratuïta, però és un pas molt calculat. Ara bé, el

càlcul és un concepte que en política està massa

estigmatitzat. Tothom calcula, perquè al final els

partits polítics no deixen de ser uns mecanismes

per vehicular la representació política a les 

institucions. Per tant, el càlcul hi és i el marc de 

“l’acció heròica” entra dins de l’estratègia, però

tampoc com perquè pensin que han descobert

Amèrica.

“Comunismo o Libertad”?

Aquest és un dels grans exemples de la 

simplificació de la política —grotesca, en aquest

cas— que aquest trimestre he impartit a classe. La 

carta de vot d’Ayuso era una foto seva que, si la 

giraves, i hi havia un full en blanc on posava

“Libertad”. És a dir, tot el programa d’aquesta

senyora es va limitar a la contraposició simplista, 

però molt pròpia dels nostres temps, de 

“Comunismo o Libertad”. Ni els altres eren

“Comunistas”, ni ella era “Libertad”. No obstant, ha 

estat un dels eslògans amb més impacte i més

efectius dels últims anys, però segurament també

dels més tramposos.

On creu que serà Ayuso dintre de 10 anys?

Vés a saber, avui en dia tot dura molt menys. El 

més estable en la vida de la vostra generació és la 

inestabilitat: cada vegada li tenim menys por al 

canvi. Per tant, això també es trasllada a la política

i els lideratges polítics duren menys, els moments 

d'èxit s’obliden ràpid i, en canvi, els daltabaixos

queden en el record.

De moment, Ayuso ha tingut l’habilitat de ser-hi, 

d'implicar emocionalment i de no deixar

indiferent. Els lideratges polítics així són un 
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tresor, però un tresor cada vegada més efímer, 

entre altres coses perquè ara també estan més

exposats i això els desgasta. Crec que, avui en dia, 

poca gent fa plans a 10 anys vista i que en política 

és fins i tot sa no fer-ho si no vols deprimir-te amb

els resultats.

Creu que la victòria i el discurs d’Ayuso

poden quallar en la política nacional?

Quallar ja ha quallat. Si no m’equivoco, Esperanza 

Aguirre va dir després de les eleccions que la 

batalla cultural a Madrid l’havia guanyat la dreta, i 

crec que té raó. Ayuso ha estat un instrument útil 

per posar-li cara a aquest espectre del PP, però

n’han tingut altres. El triomf del PP a Madrid ve de 

molts anys enrere, ja que ha quallat una visió de la 

societat, uns valors, una idea d’Espanya… Ens

enganyaríem si penséssim que aquest èxit del PP 

ha estat només producte del fenomen Ayuso. Ella 

ha estat un bon peó al servei d’una estratègia que 

ve de lluny i que pretén perpetuar-se.

Si pot fer el salt a la política nacional dependrà

dels seus protagonistes i de si l’esquerra

aconsegueix construir una alternativa sòlida. A 

l’horitzó hi ha la figura d’Iñigo Errejón que planteja

nous debats que poden funcionar. Veurem, no 

posaria la mà al foc per cap d’ells, tampoc per 

l’Ayuso.

A la seva web diu: “...després de molts anys

estudiant i analitzant el món de la 

comunicació política (compol), vaig posar-me 

a practicar-la (...) dins el Comitè Estratègic de 

la campanya de Junts per Catalunya” (21 

desembre, 2017). Per què va decidir fer-ho?

Alguns cops he descrit aquesta experiència com

els anys que vam viure perillosament. Jo vaig fer

periodisme i sempre m’havia agradat la política, 

així que vaig trobar la fusió ideal. Tinc curiositat

per les coses que passen i m’encanta l’actualitat, 

però sempre m’ho havia pres des d’un punt de 

vista observador, una espècie d’actor que mira de 

controlar aquest altre poder.

La meva tesi doctoral em va especialitzar en 

l'anàlisi i l’estudi de la comunicació de la política i 

en un moment determinat, molts anys després, va 

haver-hi una proposta d’intentar sumar des de 

l'àmbit comunicatiu a la construcció d’un espai

que havia de sorgir de la implosió d’un altre. Em 

van proposar construir un relat comunicatiu de la 

transició de l’espai PdeCat, un espai sobiranista, 

liberal, de centre i em va semblar molt interessant

perquè pintava molt difícil. Després de tants anys

de parlar-ne i estudiar-ho, tenia l’oportunitat de 

construir un projecte en un moment on hi havia la 

certesa de què moltes coses canviarien.

Com es va viure des de dins?

Doncs em va semblar una experiència fantàstica i 

alhora molt difícil, de fet, crec que la majoria de les 

canes que tinc ara em van sortir en aquella època

(riu), però no canviaria aquell any per res perquè

vaig aprendre moltíssim. Vam fer coses molt xules, 

recordo dissenyar el logo de JxCat en una tarda de 

diumenge, la campanya amb Puigdemont a 3000 

km, anar a Bèlgica a un hotel sense saber on era 

ell i que al cap d’una estona arribés. Va ser una 

aventura en el sentit més explícit de la paraula.

Va durar el que va durar perquè aquest espai

polític va començar a mutar arran de la rivalitat

entre Junts i PDeCat i aquí jo els hi vaig fer el 

següent raonament: “si vosaltres no us enteneu, la 

comunicació no fa miracles”. Jo creia que ja havia

ajudat en el que havia d’ajudar. Finalment no es 

van entendre, però això ja em va agafar havent-

me reincorporat al món dels mitjans i la 

universitat, la qual no he arribat a deixar mai.

Tornant a l’actualitat, tenim Dolors Sabater, 

Pere Aragonès i Jaume Giró a una sala. Qui 

l’abandonaria primer?

Són tres perfils molt diferents. Jo crec que en Pere 

Aragonès seria l’últim en abandonar-la. És una 

persona que està en política des de les joventuts i 

ara està en el seu moment àlgid, perquè és la 

màxima aspiració que podia tenir —ser President

de la Generalitat—. Fins i tot diria que està per 

damunt de les seves expectatives quan va 

començar.

En el cas de Jaume Giró, crec que és una persona 

que ha viscut el poder des d’una altra banda, la 

banda econòmica, i tot i que tenia ganes de viure

la dimensió de la trinxera institucional no el veig

com una figura de llarg recorregut. Dolors Sabater
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va demostrar que la seva dimensió era més la 

municipal, i en un projecte com el de la CUP, tan 

atropellat com va anar, no s’hi va acabar de trobar

bé. Tot i això, sembla que té ganes de tornar-se a 

presentar a l’alcaldia de Badalona. Per tant, porta 

també a les venes la política. Giró abandonaria

primer la sala.

Per acabar, volem parlar una mica del 

periodista, professor i escriptor Toni Aira. 

Què li va cridar de la UPF per treballar-hi?

El meu director de tesi a Blanquerna estava

associat a la UPF. Jo recordo la marca Pompeu 

com una marca universitària de qualitat; corria la 

broma de la “Pompeu Harvard” inclús (riu). Quan

quedava amb ell per revisar la meva tesi al seu

despatx de la UPF m’imaginava com seria 

treballar-hi. Aquest va ser el primer contacte. A un 

membre del tribunal de la tesi, Jordi Xifra, li va 

agradar molt la meva tesi i em va oferir

l’oportunitat de participar en la creació d’una

assignatura a la Facultat de Comunicació. Va ser 

llavors quan vaig començar a fer classes, sempre

en el marc de la comunicació i la comunicació

política.

Està treballant en algun nou llibre? Ens en 

pot avançar alguna cosa?

La política no és el tema de més consum a la 

nostra societat, no com a altres països d’Europa

com França o Regne Unit. Els meus llibres, però, 

han tingut una bona acceptació i això em fa feliç. 

L'últim, La política de les emocions, dóna peu a 

futurs projectes. Al llibre vaig voler fer un projecte

més literari, un decàleg. Estudiant les emocions

descobreixo un estudi canònic del 1992 sobre la 

psicologia de les emocions de Carlson i Hatfield, 

que parlen dels 16 sentiments que més

experimentem. Vaig seleccionar 10 d’aquests

perfils i els vaig relacionar amb un lideratge polític

cadascun —hi trobem figures com Ada Colau, 

Carles Puigdemont, Boris Johnson, Putin, i 

d’altres—. El món llatinoamericà m’ha quedat

pendent en el llibre, personatges com Bolsonaro, 

Lula, i tants d’altres. Podria donar molt de joc en 

una futura ampliació del llibre.

Entrevista realitzada per Martí Rossell, 

Abdon Vilà i Marc González amb la 

col·laboració d’Emilia Andueza.
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