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ÀNGEL AMAZARES ENS RECORDA QUE PER TRIOMFAR EN

LA POLÍTICA CAL MOLT D’ENTRENAMENT

A les pròximes primàries
et deixaré KO!

Ideologia? Les ideologies es-
tan passades de moda, això
tothom ho sap: si vols ven-
dre ideologia, ja has begut
oli. Honestedat? Amb el xà-
fec que està caient, ja ningú
es refia de qui utilitza massa
sovint aquesta paraula; més
o menys, tots els corruptes
del regne l’han fet servir al-
guna vegada. El que et cal, si
vols ser un polític d’èxit, és
saber vendre una imatge po-
tent i ben treballada. Això la
classe política nord-ameri-
cana fa dècades que ho sap.
A la nostra classe política
potser li ha costat una mica
més assabentar-se’n. Però
tot arriba. I ara, ja tenim un
bon grapat de polítics que
no van ni al bar de la can-
tonada sense el seu coach
personal, de la mateixa ma-
nera que hi ha dames que,
malgrat el seu inqüestiona-
ble bon gust, no entren mai
en una botiga del passeig de
Gràcia si no van de la mà del
seu coach assessor de com-
pres personal.
I ara, fixem-nos en la im-

portant cita amb les urnes
que es produirà el proper
més de novembre. No; no en
aquella altra cita en què tots
esteu pensant, i que nin-
gú no sap si tindrà lloc, si-
nó en la que servirà perquè
afiliats i simpatitzants del
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PSOE triïn el proper candi-
dat o la propera candidata a
la presidència del Govern. I
segur que la imatge de Car-
me Chacón intentant apar-
tar Rubalcaba de la Secreta-
ria General del partit fa un
parell d’anys us ha vingut a
molts al cap en aquest mo-
ment. De fet, va ser preci-
sament aquesta mateixa
imatge la que va inspirar
l’autor d’aquesta comèdia:
si Chacón –que va introduir
uns espectaculars canvis
en el seu estil comunicatiu–
s’hagués posat en mans d’un
bon coach extern, potser les
coses haurien acabat de for-
ma diferent!

Cara a cara televisiu
A la candidata imaginada
per Àngel Amazares –ell
mateix, un experimentat
entrenador en el camp de
la comunicació i l’expres-
sió– l’espera avui un deci-
siu debat a la tele amb el seu
contrincant i actual presi-
dent del partit (que, per
cert, compta com a coach
amb Helena Miquel, la can-
tant de Delafé y las Flores

Azules). I, per pujar al ring
en què s’acaben convertint
sempre aquesta mena d’en-
frontaments electorals, ha
buscat l’ajut d’un assessor
tan bo que segur que la ma-
teixa Chacón li demanarà
el telèfon per a futures oca-
sions. Això sí: en aquestes
coses sempre surten impre-
vistos que ni el millor coach
pot tenir del tot controlats.
Com ara el fet de trobar-te
com a moderador del debat
un d’aquests presentadors
estrella que tant abunden i
que es mostren més interes-
sats en l’autopromoció (en
aquest cas, la venda d’un lli-
bre) que a orientar la discus-
sió per aclarir conceptes.
En qualsevol cas, Amaza-

res sembla decidit a diver-
tir-nos, però també a pro-
vocar-nos dubtes sobre els
models de comunicació que
fan servir no solament els
nostres dirigents, sinó tam-
bé els nostres personatges
més mediàtics, tot recor-
dant de pas a la classe políti-
ca que renovar-se a fons no
passa simplement per tenir
l’entrenador més brillant.
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