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Per l’Anna. 

Sense la teva ajuda, comprensió i ànims haguera estat 

 impossible recórrer aquest llarg camí que ara finalitza.  
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RESUM 

El present treball d’investigació, examina la comunicació institucional i de crisi durant la crisi 

sanitària i econòmica sorgida arran de l’expansió del virus de la Covid-19. L’objectiu és el 

d’analitzar l’estratègia aplicada pel Govern d’Espanya, estudiar les rodes de premsa del seu 

president, Pedro Sánchez, i establir una comparació amb les sessions informatives efectuades 

per Andrew Cuomo, governador de l’Estat de Nova York. Des de l’observació de les teories 

de la comunicació de crisi s’intenta determinar quin líder polític realitza una comunicació més 

efectiva i eficient envers el seu públic objectiu. D’una banda, es realitza un examen de la 

freqüència de les seves compareixences, l’estructura, la duració i els temes més 

desenvolupats pels dos líders polítics. D’altra banda, s’analitzen les seves comunicacions 

verbals i no verbals i es recullen una sèrie d’aspectes defectuosos, per part de Pedro Sánchez, 

que podrien ajudar a millorar la transmissió de missatges d’aquesta mena en situacions 

futures de crisi.   

PARAULES CLAU 
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Sánchez; comunicació de crisi; Govern d'Espanya; roda de premsa; Andrew Cuomo; estat de 

Nova York; portaveu 

ABSTRACT 

This research paper examines institutional and crisis communication during the health and 

economic crisis that arose as a result of Covid-19 virus spread. The aim is to analyse the 

strategy applied by the Spanish Government, to study the press conferences of its president, 

Pedro Sánchez, and to establish a comparison with the briefings held by Andrew Cuomo, 

governor of the State of New York. From the observation of the theories of crisis 

communication, an attempt is made to determine which political leader communicates most 

effectively and efficiently with their target audience. On the one hand, an examination is made 

of the frequency of their appearances, the structure, the duration and the topics most 

developed by the two political leaders. On the other hand, their verbal and non-verbal 

communications are analysed, and a series of flawed aspects on Pedro Sánchez's dude are 

collected, which could help improve the transmission of this type of messages in future crisis 

situations. 
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1. INTRODUCCIÓ. 

1.1 Introducció al treball  

Les crisis sempre arriben. Malgrat que s’hagi fet una planificació i una prevenció exhaustiva 

per a fer front una eventual situació de crisi, cap institució o empresa està lliure de patir-ne 

una en algun moment de la seva història. L’Associació de Directius de Comunicació Dircom 

afirma, en el seu llibre “La gestió de la comunicació de crisis a España”, que el 59,5% de les 

companyies espanyoles que facturen més de 50 milions d'euros anuals tenen un manual de 

crisi per a guiar-se en el transcurs d’aquesta posició tan difícil (2008, pàg. 109). Una situació 

que esdevé, de manera paral·lela i anàloga, en el si de les altes institucions de l’Estat, que en 

el moment de gestionar aquestes situacions tan complexes desenvolupen i exerceixen una 

gran responsabilitat pública davant la societat i l’opinió pública. 

La inesperada irrupció de la Covid-19 a la nostra societat ha causat una enorme crisi sanitària 

pel fet de ser un element no identificat, de comportament imprevisible i de difícil control. Una 

circumstància que ha provocat un canvi radical en la vida ordinària de la gran majoria dels 

països del món, ja que han patit una greu crisi sanitària i social, a més d’una extraordinària 

recessió econòmica.  

Des de les institucions, els mitjans de comunicació i la ciutadania s’ha fet un reconeixement 

específic a l'excel·lent labor que els sanitaris han efectuat (i encara realitzen) per tal d’intentar 

atenuar els nocius efectes que aquest virus irradia cap a la població. Tot i ser un dels principals 

instruments per a fer front la pandèmia, és important ressaltar que no esdevenen com l'única 

via per a protegir i cuidar de la població. I és que: una bona comunicació també salva vides. 

Una afirmació que es relaciona amb una de les principals reflexions que es van recollir a les 

jornades del Sixth Futures Forum on Crisi Communication (2004) promogudes per 

l’Organització Mundial de la Salut.  En les conclusions d’aquest acte s’afirma que: "salut, crisi 

i comunicació estan íntimament relacionades. Totes les crisis de salut són també crisi de 

comunicació".  

Si prenem com a referència que cada persona percep el risc d’una manera molt particular i 

subjectiva, s’evidencia, doncs, la necessitat i la importància de realitzar una comunicació 

institucional efectiva per tal que la ciutadania rebi instruccions i una informació de manera 

clara, explícita i sense el patiment ni l’estrès que genera, de forma inherent, una situació tan 

desconeguda i desconcertant com una pandèmia mundial.   

Atesa aquesta circumstància, el tema central d’aquest treball consisteix a desenvolupar 

l’observació i l’anàlisi de la gestió de comunicació de crisi emesa per altes institucions 

governamentals. Es realitza a partir de dos casos esdevinguts en el mateix període temporal 
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i fruit de la declaració de pandèmia mundial per part de l’Organització Mundial de la Salut  

(OMS). El principal propòsit és el d’investigar les similituds i les diferències de la comunicació 

de crisi, verbal i no verbal, entre Pedro Sánchez, president del Govern d’Espanya, i Andrew 

Cuomo, governador de l’Estat de Nova York (EUA).  

En aquest sentit, es convenient remarcar que, tot i que les figures analitzades no tenen el 

mateix rang jeràrquic en l’àmbit institucional, és raonable poder realitzar aquesta comparativa 

pel fet que el model federalista dels EUA atorga als governadors de cada estat, la potestat i 

independència de poder decretar lleis amb la mateixa graduació que les del govern de l’estat 

espanyol. 

Així doncs, l'objecte d'aquest treball no és el d’avaluar la gestió de la crisi en termes 

sanitaris, polítics o econòmics sinó que consisteix a posar, únicament, l’atenció en el tipus 

de comunicació efectuada per dites altes institucions governamentals. 

En síntesi, la finalitat és la d’esbrinar, d’una banda, quina gestió comunicativa està més 

alineada entorn els paràmetres que estableix el marc teòric derivat de la comunicació de crisi. 

I, de l’altra, qui va manegar millor les complexes variables d’aquesta situació per mitjà 

d’informació regular, precisa i propera, que originés, de manera paral·lela, un sentiment de 

seguretat dels ciutadans envers els seus representants polítics i el seu futur més immediat. 

   

1.2 Justificació del treball   

Amb aquesta investigació el que es pretén fer és una revisió bibliogràfica en termes de 

comunicació de crisi, de manera general, i d’emergència en l’àmbit de la salut pública, de 

forma particular. La intenció és recopilar les diferents teories i principals conclusions derivades 

d'estudis anteriors i confrontar-los amb la gestió d’aquesta nova situació per tal d’ajudar a 

fomentar la comprensió, l’assimilació i depurar la resposta i l’actuació en futures situacions de 

crisi. 

Així doncs, l’estudi sobre la comunicació de crisi efectuada per altes institucions d’Espanya i 

els Estats Units, a l’inici de la pandèmia de la Covid-19, és d’especial interès perquè 

contribueix a l’aprenentatge i el tractament de nous reptes comunicatius sorgits arran 

situacions mai esdevingudes anteriorment. Altrament, una correcta comunicació durant 

aquesta etapa esdevé essencial, ja que de realitzar-se de forma adequada pot emprar-se com 

una oportunitat per generar un clima de tranquil·litat i esperança envers la població i, alhora, 

enfortir la imatge de la institució. Per contra, una inadequada gestió pot esdevenir en un dany 

irreparable associat a una pèrdua de confiança i reputació, en impactes econòmics i, en el 

pitjor dels casos, en pèrdua de vides humanes. 
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Resulta, doncs, oportú i indispensable esbrinar si aquestes altes institucions van 

desenvolupar, de forma correcta, el repte d’emetre una comunicació diàfana, precisa i 

simultània, amb la instauració de canals harmònics amb els seus diferents stakeholders. De 

la mateixa manera, és important observar i analitzar la seva capacitat de lideratge, com també 

la correcta difusió d’informació envers el seu públic.  

Finalment, un altre argument per a escollir aquest tema està fonamentat en l’interès particular, 

del que redacta aquestes línies, en explorar sobre les teories i la gestió de la comunicació de 

crisi en l’àmbit institucional. És conseqüència, doncs, d’una gran motivació per a poder 

incrementar el nivell de coneixements amb una formació específica per tal d’assolir l’objectiu 

d’orientar el futur professional envers el camp de la comunicació corporativa/institucional i 

l’especialització concreta en aquesta matèria.  

 

1.3. Estructura del treball i metodologia 

 

Estructura: 

El treball s’estructura en quatre parts: 

• El primer capítol recull les principals teories i precedents raonats que estan vinculats amb 

la comunicació en termes generals, la comunicació política i la pública. Finalment, la més 

específica que està relacionada amb temps de crisi. 

• El segon capítol és un estudi de cas en el qual es descriu l’aparició i les característiques 

de la Covid-19, la gestió i l’estratègia de la crisi del govern d’Espanya i l’anàlisi de les 

compareixences de Pedro Sánchez, president d’Espanya. 

• El tercer capítol se centra a examinar el segon estudi de cas que està dedicat al 

governador de l’Estat de Nova York, Andrew Cuomo. De la mateixa forma que amb el 

president espanyol s’estudia les seves aparicions, la duració i l’estructura de les 

compareixences i el seu llenguatge verbal i no verbal. 

• El quart capítol conté entrevistes a tres experts en comunicació de crisi per saber la seva 

opinió envers la gestió del Govern d’Espanya i Pedro Sánchez en aquesta època de crisi 

durant l’estat d’alarma.  

 

Metodologia: 

• La modalitat escollida és la de recerca, amb l’elaboració d’una investigació empírica 

mitjançant l’elaboració i utilització de dos estudis de cas. És a dir, una metodologia 

qualitativa amb un estudi fonamentat en l’exploració d’aquesta realitat i que s’orienta a 

respondre una sèrie de qüestions per tal de comprovar que la hipòtesi és correcta.  
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• Per a fonamentar l’estudi s’estableix una metodologia basada en la recol·lecció de dades 

per mitjà de l’observació. En concret, en l’ús d’una metodologia descriptiva per a la revisió 

bibliogràfica. Aquesta metodologia permet analitzar i fer una aproximació a la forma de 

comunicar de dos líders polítics i institucionals i observar quines diferències i similituds 

es poden trobar a l’hora de fer una comunicació efectiva en termes de crisi.  

• Es realitza una compilació d’informació i una anàlisi de la documentació, que està 

recolzada en un examen bibliogràfic de diferents autors relacionats amb la comunicació 

crisi.  

• S’estableix una comparativa entre les rodes de premsa i diverses reflexions sobre les 

comunicacions i les estratègies emeses per ambdues altes institucions durant els mesos 

de març i abril de 2020. S'elabora una anàlisi dels seus discursos així com un examen 

de la comunicació no verbal dels principals actors.   

• Es complementa l’estudi amb entrevistes (tècnica qualitativa) a reputats professionals de 

l’àmbit de la comunicació de crisi institucional i de la comunicació no verbal, que aporten 

debat i una visió experta de la matèria. 

 

1.4. Objectius generals i específics del treball 
 

Objectiu general: 

• Analitzar la gestió de la comunicació de crisi, l’estratègia i les compareixences del Govern 

i el president d’Espanya, en contraposició amb la del governador de Nova York, que va 

ser emesa i difosa a l’inici de la crisi sanitària, econòmica i social, a conseqüència de 

l’aparició de la pandèmia de la Covid-19. 

 

Objectius específics: 

• Examinar i comprendre el concepte de crisi, les característiques, els tipus i les etapes. 

És a dir, veure com s’aplica aquest tipus de comunicació, quin n’és el procés i quins són 

els passos a seguir en la gestió d’una crisi institucional.  

• L’estudi dels models de gestió de crisi i el conjunt de metodologies, tècniques i accions 

destinades a gestionar la comunicació en situacions de crisi amb impacte potencial en la 

reputació de les organitzacions i institucions. Saber quin model van emprar aquestes 

dues altes institucions governamentals.  

• Analitzar l’estructura i el discurs en roda de premsa dels dos líders polítics durant l'estat 

d'alarma per la crisi de la Covid-19. 
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• Estudiar la comunicació verbal i no verbal de Pedro Sánchez i Andrew Cuomo en les 

seves rodes de premsa. 

• Conèixer la valoració de l’opinió pública envers els seus dirigents governamentals durant 

la crisi de la Covid-19. 

A partir d'aquests objectius generals i específics es proposen les següents preguntes 

d'investigació: 

• Com han enfocat la comunicació de crisi el Govern d’Espanya, Pedro Sánchez i Andrew 

Cuomo? 

• Quins mecanismes, eines o estratègies discursives han emprat els dos dirigents 

governamentals per afrontar aquesta crisi institucional? 

• Què encerts i errors hi ha hagut en la Comunicació de crisi de la COVID-19? 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 Concepte de Comunicació 

2.1.1 El poder i la comunicació 

Resulta indispensable, per a un treball sobre comunicació institucional i política, fer referència, 

i emprar com a idea introductòria, les relacions entre poder i comunicació. Són molts els 

intel·lectuals i teòrics que han examinat aquests dos conceptes amb el principal propòsit 

d’esbrinar quins són els vincles i els efectes que provoquen en els individus d’una societat.  

La Història revela que l’espècie humana, des de l’inici de les civilitzacions, ha instaurat una 

configuració de poder socioeconòmic i mediàtic amb la intenció de difondre missatges per a 

comunicar l’abast de la seva supremacia i, d’aquesta manera, procurar la conservació del 

poder per mitjà de la transmissió de les seves idees. 

El concepte de poder l’aborda per primer cop el sociòleg Max Weber que defineix el poder 

com “la probabilitat que un actor, dins d'una relació social, estigui en condicions de fer prevaler 

la seva voluntat al marge de la base sobre la qual descansa aquesta probabilitat”. (Weber, 

1922, p. 53, citat per Castells, 2009, p. 35). D’altra banda, considera que no hi ha una 

diferenciació puntual entre els conceptes de poder i dominació; per tant, el poder quedaria en 

primer pla de la força. 

Contràriament, Michel Foucault no aborda el poder des d'una perspectiva jeràrquica ni del 

sistema, sinó que ho fa des d’una òptica centrada en l'observació del subjecte. Foucault (1975) 

defineix poder com a "una acció sobre les accions dels altres [que] no es posseeix, sinó que 

s'exerceix, i no és el privilegi adquirit de la classe dominant, sinó l'efecte de conjunt de les 

seves posicions estratègiques [i que] no s'aplica purament i simplement, com una obligació o 

una prohibició a aquells que no el posseeixen; els envaeix, passa per ells i a través d'ells "(p. 

33 - 35). 

Per la seva part, i des d’una perspectiva emmarcada en l’època digital, Manuel Castells (2009) 

proposa una definició de poder molt extensa en la qual subratlla que “el poder és la capacitat 

relacional que permet a un actor social influir de manera asimètrica en les decisions d'altres 

actors socials de manera que afavoreixin la voluntat, els interessos i els valors de l'actor que 

té el poder” (p. 33). La concepció de poder de Castells és diferencial pel fet que l’actor social 

pot estar representat per individus, col·lectius, organitzacions, institucions o xarxes per 

mediació d’un nexe (no amb un atribut intrínsec) en una relació en la qual hi ha un actor que 

sempre exerceix una hegemonia superior sobre l’altre (relació asimètrica). 

D’altra banda, Castells afirma que "poder és més que comunicació, i comunicació és més que 

poder. Però el poder depèn del control de la comunicació, d'igual forma que el contrapoder 
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depèn de trencar aquest control "(Castells, 2009). Per tant, resulta imprescindible saber qui 

gaudeix de l’accés al discurs públic per tal d’esbrinar qui pot controlar les comunicacions 

necessàries per a establir uns determinats missatges que poden configurar l’opinió pública. 

En aquest sentit, Teun Van Dijt, teòric que investigà les relacions entre el poder i el discurs 

públic, estableix que determinats grups o institucions tenen la possibilitat d’accedir, per la seva 

situació privilegiada, a recursos socials valorats com els diners, l’estatus, la fama, el 

coneixement, la informació o la cultura i, consegüentment, l’entrada a diferents formes de 

discurs públic i de comunicacions (Van Dijt, 1999).  

Aquests grups dominants tenen la possibilitat de comunicar-se amb un públic més extens i 

influenciar les ments d’altres grups que tenen menys potencial per a poder accedir al discurs 

públic. Això succeeix perquè els grups no dominants només poden controlar i desenvolupar 

converses de caràcter quotidià i en un mateix nivell comunicatiu, en les seves relacions amb 

els components de la seva família o els seus amics. 

Així doncs, amb l’ingrés al discurs públic, aquests grups o institucions dominants, tenen la 

possibilitat d’escollir i establir el model de comunicació que volen emprar per a transmetre els 

seus missatges. En concret, poden determinar si la comunicació es realitza de forma escrita 

o oral i seleccionar elements tan significatius com l’hora, el lloc, els punts i temes a tractar, 

així com les eventuals participacions orals dels seus representants. 

Per tant, queda palesa la gran importància que suposa tenir accés integral al discurs públic 

pel fet que “una manifestació de poder, a causa de la transcendència d’aquest discurs i de les 

decisions preses, pot afectar de manera més o menys seriosa la vida de molta gent. Com més 

gent afectada hi hagi, més gran serà l’abast de la representació del poder discursiu” (Van Dijt, 

1993, p.14). 

 

2.1.2 L’esfera pública  

L’esfera pública representa l’espai on les diverses figures socials participen activament amb 

idees i reflexions que generen discussions i diàlegs sobre afers polítics i d’altra mena. Així 

doncs, és l’àmbit i el lloc de confluència dels mitjans de comunicació, el poder polític i l’opinió 

pública. 

Jürgen Habermas indaga, al llarg de la seva trajectòria intel·lectual i d’una forma molt extensa, 

sobre el concepte de l’esfera pública. Inspirat en l’esfera pública grega de Hannah Arendt, el 

seu principal propòsit se centra a desenvolupar i establir un model d’escenari públic per a la 

societat moderna. 
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Habermas parteix del fet que la classe burgesa anglesa del segle XVIII se sentia com a 

representant única de l’opinió pública perquè s’havia independitzat i emancipat respecte de la 

dominació. Els burgesos tenien accés al coneixement, com també de la cultura, i ho van 

emprar en els seus exclusius espais de difusió, que estaven situats entre l’esfera privada 

(íntima) i l’esfera estatal.  

En estudis posteriors, Habermas reorienta la seva investigació cap a un model de democràcia 

deliberativa en la qual l’esfera pública acompleix el rol d’erigir un espai de construcció d’opinió 

pública oberta per a tots els ciutadans.  

Així ho descriu Macías Rodríguez1: 

“las estructuras de comunicación de la esfera pública permiten al público asumir la 

responsabilidad de la formación de la opinión pública y le alivian de la necesidad de 

tomar decisiones políticas, quedando estas aplazadas y reservadas a las instituciones 

encargadas de tomarlas” (Macías Rodríguez, 2018, p.82).  

Mentre que tradicionalment en el sistema social s'havien diferenciat dues esferes, la privada i 

la pública, Habermas introdueix la societat civil com a tercera esfera. Així doncs, els individus 

privats s’erigeixen en públic i esdevenen en un fragment de l'espai públic que, per mitjà d’una 

acció comunicativa, delibera en l’intercanvi d’arguments racionals per aconseguir un acord 

respecte als assumptes que afecten l'interès general. 

De forma posterior, i a conseqüència de l’època liberal i l’expansió del capitalisme, es 

desenvolupa el fenomen que Habermas anomena refeudalització. D’una banda, la premsa 

canvia de mans i passa, de defendre idees i reflexions en les seves publicacions, a escenificar 

els interessos de les noves corporacions estatals, industrials i mediàtiques. D’altra banda, el 

subjecte polític de les societats de masses deixa de ser l'individu característic del liberalisme 

i passa a encarnar els interessos de determinats sectors privats. Un fet que influeix fortament 

a l'hora de la presa de decisions polítiques.  

Finalment, aquesta esfera pública es deteriora pel triomf de la racionalitat instrumental, en 

contraposició de la racionalitat comunicativa, que actua d’acord amb els principis de 

diners/poder i de recompensa/càstig. Aquesta lògica implica la interacció entre dues persones 

que tenen la capacitat de comunicar-se i arribar a un acord per a aconseguir una meta.  Així 

doncs, es transforma, segons Habermas, en un “nou escenari on els mèdia es convertiren en 

manipuladors de l’opinió pública, i van convertir el públic en “ciutadans passius” i en 

consumidors” (Busquet & Medina, 2013, p.188). És a dir, una situació on l’esfera continua 

tenint un caràcter públic, però on el públic deixa de ser un integrant actiu per a esdevenir com 

 
1 MACÍAS, P. (2018). Esfera pública y democràcia: una síntesis de las ideas de Arendt y Habermas. (pàg 47 – 50) Barcelona, 

Spain: Editorial UOC. 
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a un mer objecte al qual oferir productes d’entreteniment. Una situació derivada de la nova 

tendència en la qual desapareix la politització en els continguts periodístics per a donar pas a 

altres centrats en temes com els successos, l’oci, els esports, etcètera.  

2.1.3 L’opinió pública 

Moltes són les investigacions realitzades per a intentar definir l’opinió pública. Al llarg del 

temps, s’han fet grans esforços per a desxifrar-la per mitjà de descripcions genèriques o 

concretes, però, certament, es tracta d’un fenomen que no permet una única interpretació, ja 

que es presenta de diferents formes. 

Alguns autors entenen l'opinió pública com el parer de les masses, com la suma que efectuen 

els individus d’una societat quan opinen sobre un assumpte específic. D'altres, en canvi, la 

desxifren com l'opinió d'un grup reduït. És a dir, “l’opinió d'una minoria" o de les elits de l’Estat. 

Per altre cantó, hi ha els que interpreten l'opinió pública com aquella que es difon des dels 

mitjans de comunicació de masses i que condicionen d'aquesta manera el concepte cap a un 

fenomen “d’opinió publicada".  

No obstant això, convé remarcar que la principal característica de l’opinió pública és que es 

tracta d’un concepte que progressa de forma contínua. És a dir, no és estàtica, ja que la seva 

evolució va en funció d’una cadència que es determina en cada moment per la societat i està 

subordinada al flux relacional establert entre els seus actors i el seu entorn (Aira, et al., 2019, 

p. 27). 

Price (1994) afirma que: 

"(Hi ha una) íntima connexió de l'opinió pública amb els processos de discussió, debat 

i presa de decisions col·lectiva [...]. L'opinió pública –ja es contempli en termes 

filosòfics, polítics, sociològics o psicològics– continua sent fonamentalment un 

concepte de la comunicació [...]. El debat públic es dóna principalment en virtut 

d'interaccions entre els actors de l'elit política i els seus espectadors atents, facilitades 

en diverses i importants formes per la premsa” (citat per Aira, et al. 2019, p. 28).  

Així que, a banda de la representació de la classe política i dels mitjans de comunicació, la 

participació dels ciutadans inclou la funció de transmissió prèvia de la problemàtica sentida 

per la societat per centrar i prioritzar les decisions polítiques. Aquesta formació democràtica 

de l'opinió i de la seva voluntat s’escenifica, per exemple, amb formes tan heterogènies com 

el sufragi universal, la participació activa en manifestacions o una entrevista en directe en un 

mitjà de comunicació. S’observa, doncs, que la intervenció de l’opinió pública es basa en un 

dels pilars bàsics que defineixen qualsevol societat democràtica: el fet que la sobirania 

resideix en el poble.  
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Pel que fa al concepte d’opinió publica podem trobar diferents punt de vista entre els seus 

estudiosos. Són molts els autors que presenten una fonamentació teòrica molt dispar i extensa 

davant la complexitat d’assolir una visió comuna de la matèria. En aquest sentit, Busquet i 

Medina (2013, p.169 i seg.) busquen simplificar la temàtica i ofereixen una classificació que 

agrupa i relaciona els autors segons visions i teories properes: 

a) L’opinió pública entesa com a opinió publicada: aquesta perspectiva estima que 

l’opinió pública es pot analitzar científicament i calibrar. D’això s’ocupen empreses 

especialitzades i professionals dedicats a l’estudi  sistemàtic, per mitjà de  tècniques  

quantitatives  derivades  de  l’estadística i les matemàtiques. 

b) L’opinió pública no existeix: els autors que defensen aquesta òptica qüestionen 

l’aplicabilitat dels estudis publicats (enquestes, sondejos, etc.). N’és un gran representant 

Pierre Bourdieu, que considera que els estudis que fabriquen els instituts d'opinió estan 

subordinats a una demanda de tipus particular. Motiu pel qual en la construcció dels 

qüestionaris s'apliquen biaixos en la formulació de les preguntes per condicionar la 

resposta. En estar subordinades a interessos polítics, es reflecteix en la significació de les 

respostes i de la publicació dels resultats. D'aquesta manera l'enquesta d'opinió esdevé 

un instrument d'acció política i la seva funció principal és imposar la il·lusió que hi ha una 

opinió pública.  

c) L’opinió pública com a “fantasma”: postura en la qual es qüestiona la capacitat de 

l’opinió pública per a reflexionar de forma crítica per a formar-se un criteri de manera 

independent. N’és una bona mostra Walter Lippmann que, a la seva obra anomenada 

Public Opinion (1922), considerà que en una societat on els mitjans de comunicació tenen 

la competència per a modelar els estats d’opinió, els ciutadans no tenen la capacitat de 

realitzar canvis en l’opinió pública perquè, en ser una massa acrítica, despersonalitzada i 

incompetent, es regeixen pels estàndards predefinits pels mass media. Un altre exemple 

és Noelle-Neumann, amb la seva teoria de l’espiral de silenci, que estima que algunes 

persones es mantenen, de manera intencionada, en silenci perquè noten que les seves 

opinions són contràries a les del conjunt de la societat i admeten que exterioritzar-la les 

podria ocasionar algun tipus d'ofensa envers els altres. La conseqüència seria que aquest 

col·lectiu silenciós s’internaria, a poc a poc, en una mena d'espiral, de manera que aquesta 

perspectiva discordant s’eclipsaria de forma gradual i desapareixeria de l'escena, en 

quedar emmudits els seus partidaris.  

d) L’opinió pública activa i competent: en aquesta categoria se situarien autors com 

Habermas, que concep que l’opinió pública està qualificada i és competent per poder 

desxifrar i escollir els millors raonaments per actuar.  En aquesta mateixa línia se situa la 

tesi del representant del conductisme, John Watson, que afirma que al públic només 
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l’afecten els missatges provinents dels mass media si ells ho accepten. Finalment, i des 

d’una visió semblant, Castells afirma que els individus, per mitjà de tecnologies digitals, i 

des del si de la societat civil, fan ús de mitjans que fan possible l'autocomunicació de 

masses i obren la possibilitat d'un exercici de poder horitzontal i no piramidal, que pot influir 

en les xarxes de poder. 

 

2.2 Comunicació política  

2.2.1 Definició de comunicació política 

La comunicació política és una matèria d’estudi molt recent pel fet que es tracta d'una 

especialitat molt extensa i circumscrita a dos conceptes, com són la comunicació i la política, 

que han experimentat canvis molt profunds en les darreres dècades.  

Nimmo i Sanders (1981) parlen de l'inici de la disciplina a mitjans dels anys cinquanta del 

segle XX. És en aquell moment que es reconeix la seva importància gràcies a l’acceptació 

general de la implicació d’aquesta disciplina en el desenvolupament dels processos polítics, 

però també per l’aparició de les primeres publicacions especialitzades sobre el tema i pel seu 

reconeixement acadèmic i professional posterior. 

És extensa la bibliografia que defineix la comunicació política. Unes definicions posen l'atenció 

en la informació que s'intercanvia en aquest tipus de comunicació i unes altres en l’exercici  i 

els efectes que la comunicació indueix en el funcionament de la política.  

A l’hora de definir el concepte de comunicació política Dominique Wolton (1998), el descriu 

com "l'espai en el qual s'intercanvien els discursos contradictoris dels tres actors que tenen 

legitimitat per a expressar-se públicament sobre política, i que són els polítics, els periodistes 

i l'opinió pública a través dels sondejos" (p. 31). En aquest sentit, Wolton interpreta que es 

tracta d’un mètode de comunicació en el qual els diferents actors actuen en harmonia i de 

forma activa, oberta i equilibrada per a la resolució dels temes que es dirimeixen en l’àmbit 

públic.   

De la mateixa manera, Ochoa (1999) considera que el procés de comunicació política 

"consisteix, fonamentalment, en l'intercanvi de missatges d'ordre polític, entre emissors i 

receptors. Aquests papers poden ser exercits de manera indistinta o simultània per govern i 

ciutadans en el marc del sistema social " (p. 19). Així mateix, indica que el rol que realitza la 

comunicació política depèn del sistema polític del país. Si impera una dictadura serà emprat 

com a instrument de propaganda, però si es tracta d’una democràcia, permetrà la interacció 

entre els diversos actors.  
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Per la seva part, Maria José Canel (2019) afirma que "comunicació política és l'activitat de 

determinades persones i institucions (polítics, comunicadors, periodistes i ciutadans), en la 

qual, com a resultat de la interacció, es produeix un intercanvi de missatges amb els quals 

s'articula la presa de decisions polítiques, així com l'aplicació d'aquestes en la comunitat" (p. 

33). És a dir, Canel l’enfoca com a un missatge obert més enllà de l’àmbit polític, ja que inclou 

també el social i cultural, i on l’emissor pot ser qualsevol component de la societat pel fet que 

es produeix una relació dinàmica i multidireccional entre els diferents protagonistes. 

 

2.2.2 Actors de la comunicació política 

Per a il·lustrar aquest apartat, s’han seleccionat els actors, que intervenen i desenvolupen el 

procés de la comunicació política, estipulats per Aira, Curto i Rom al seu llibre Comunicació 

política i d'institucions públiques (2009). Són els següents:  

- Els polítics. Col·lectiu representat per un líder en el qual se centra l’atenció i la 

representativitat del partit polític. El líder esdevé com a portaveu de l’oferta electoral, del 

projecte de país i dels propòsits programàtics que cerquen el suport popular i la seva 

legitimitat.  

- Els líders d’opinió. Són determinades elits que ostenten un reconeixement de la seva 

erudició en termes polítics, econòmics i socials. Emeten determinats posicionaments 

d’opinió respecte de temes d’actualitat, o aquells que s’han silenciat pels mitjans de 

comunicació. Exerceixen una influència persuasiva envers electors o ciutadans sobre 

temes de rellevància pública. 

- Els estrategs de la comunicació: els spin doctors. Són els assessors dels polítics 

responsables de crear i d’implementar una estratègia de comunicació que permeti al partit 

polític i al seu líder assolir els objectius establerts. Esdevenen com a corretja de 

transmissió entre el poder i els mitjans de comunicació. Posseeixen un gran coneixement 

dels mecanismes dels mitjans amb els quals poden modificar la seva agenda i saber quins 

són els continguts que els interessen. 

- Mitjans de comunicació. Són organitzacions que presenten la informació i actuen com a 

mitjancers bidireccionals entre els polítics i el públic. No obstant això, gaudeixen de la 

llibertat per a determinar el que és o no és notícia, per prendre la decisió de transmetre-la 

o no i per decidir la forma com es presentada.  

- L’opinió pública. Concepte que ja s’ha desenvolupat en el punt 2.1.3. 

Per tant, la comunicació política és important per als polítics perquè permeten transmetre als 

ciutadans les accions i la seva ideologia particular. Tanmateix, poden cercar l’adhesió popular 

i la legitimitat que els permetrà, finalment, assolir l’objectiu final d’aconseguir guanyar unes 
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eleccions i governar. Els mitjans de comunicació, per la seva part, es converteixen en 

intermediaris entre els polítics i l’opinió pública. Difonen la informació, de forma massiva, però 

també realitzen una labor crítica i regulen el contingut emès pels representats polítics. Una 

vegada aquesta informació arriba a l’opinió pública resulta necessari conèixer quin és el seu 

veredicte sobre el treball polític, en temps electorals i no electorals, i quines són les seves 

reaccions i reivindicacions.  

Amb tot plegat, Aira (2019, p. 27) destaca la importància de la relació entre els mitjans i el 

públic quan afirma que: 

“Els mitjans de comunicació transmeten les opinions de les elits al públic. Per tant, 

són els mitjans de comunicació els qui interactuen entre els membres del públic, i 

d'aquesta manera també marquen les opinions socialment rellevants, i les opinions 

socialment amb càrrega positiva. És així com es demostra justificada la creença que 

l'estudi de l'opinió pública no es pot separar de l'estudi dels mitjans de comunicació i 

de les seves relacions amb el públic i la política”.  

  

2.2.3 L’agenda-setting 

El terme agenda setting es denominat per McCombs i Shaw a partir d'un estudi realitzat durant 

la campanya presidencial de 1968 a Chapel Hill (Carolina del Nord, Estats Units). En la seva 

versió original, aquesta teoria es defineix com la capacitat dels mitjans de comunicació 

d’inculcar a l'opinió pública la importància respecte de diversos temes o les diverses 

particularitats d’aquests assumptes en les seves publicacions. Un model que determina, de 

forma clarificadora, quins són els impactes que els mitjans de comunicació transfereixen sobre 

un individu i sobre el públic en general.  

Diverses dècades després, la incursió en altres terrenys d’investigació deriva en una 

conceptualització més oberta del concepte on s’estableix que "l’agenda setting és la 

transferència de rellevància d'una agenda a una altra" (McCombs, 2010, p. 199).  

Exposa McCombs, en la seva teoria principal, que amb aquesta transferència, des de l'agenda 

mediàtica fins a l'agenda del públic, els mitjans dirigeixen l’atenció del públic cap a determinats 

temes que es consideren oportuns a l’hora de tenir una opinió.  

Els efectes de l'agenda mediàtica incideixen en la jerarquització de la informació. Un fet que 

orienta el públic en l’accés, de forma fàcil i senzilla, envers un tema o un missatge concret 

respecte d’altres que apareixen menys destacats. Per tant, aquests temes, en estar en una 

situació preeminència en la ment dels individus, són més fàcil de recordar i se situen en una 
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posició de preferència a l’hora de formar-se una opinió i de prendre decisions (Kim; Scheufele; 

Shanahan, 2002, citats per Ardèvol, et al., p. 2).  

Ardèvol, Gil i McCombs2, estableixen que una agenda està formada, en un primer nivell, 

per un conjunt d'assumptes, temes o problemes que reben la màxima atenció dels mitjans 

i que canalitzen el pensament del públic en la configuració del que és realment important.  

En un segon nivell, apareixen destacats només un conjunt d'atributs. Les restriccions de 

temps i l’espai limitat que tenen els mitjans, provoca que tots els temes rellevants d’una 

jornada no puguin ser relatats de forma àmplia. A conseqüència d’això, només 

s’assenyalen determinats elements del problema que possibiliten elaborar una 

interpretació parcial de la realitat. 

En un tercer nivell, s’associen els temes i els atributs amb la connexió que els mitjans 

estableixen per mitjà d’una xarxa mediàtica que les entrellacen. Així doncs, els mitjans 

transmeten al públic com han d'associar diferents missatges per tal de reconstruir i 

comprendre la realitat social per mediació de l’emfatització de nexes entre diferents 

assumptes. 

Quan es parla d'agenda-setting les diferents teories contemplen tres tipus d'agendes que 

es relacionen durant el procés comunicatiu. Si bé aquestes agendes es produeixen de 

forma separada, el seu estudi no s'ha de concebre de manera fragmentada, ja que 

cadascuna d'elles està estretament lligada a l'altra. 

En primer lloc, se situa l'agenda dels mitjans. Aquesta agenda està determinada per 

aquells temes que els mitjans de comunicació han decidit atorgar una rellevància 

prioritària en el transcurs d’una situació concreta en el temps.  

En segon lloc, l’agenda del públic, definida per McLeod, Becker i Byrnes (1974, citats 

per Ardèvol, et al., p. 4), i que està representada per tres conceptes. D’una banda, tot allò 

que un individu selecciona, des d'un punt de vista subjectiu, i que representen una selecció 

dels seus temes més importants (agenda intrapersonal). De l’altra, tots els assumptes que 

discuteix amb tercers (agenda interpersonal) i, finalment, aquells temes que l'individu 

considera que són importants per als altres (descrit per Wolf (2000) com a "clima 

d'opinió").  

 En tercer lloc, l’agenda política. Una agenda entesa com el conjunt de tòpics que ocupen 

l'interès de grups governamentals o estan relacionats amb els decisors polítics d'una 

 
2 ARDÈVOL-ABREU, A.; GIL DE ZÚÑIGA, H.; McCOMBS, M. (2020). “Orígenes y desarrollo de la teoría de la agenda setting 

en Comunicación. Tendencias en España (2014-2019)”. Profesional de la información, v. 29, n. 4, e290414. 
https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.14 

https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.14
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nació. Aquesta agenda es pot establir per mitjà d’actuacions que desenvolupin polítiques 

concretes o per mediació de la constitució d’un debat en el qual es parli sobre elles. 

Altrament, és important considerar el concepte d’agenda building com l'esforç col·lectiu 

dels diferents grups (ja sigui el govern, una altra elit, els mitjans o el públic final) per influir 

en l'agenda temàtica dels altres (Denham, 2010, p. 317). Representa, doncs, un espai on 

la classe política procura establir un clima positiu en referència dels temes que són 

importants i rellevants respecte de la seva gestió. La seva intenció és la d’influenciar 

l’agenda mediàtica, de forma prioritària, i, la de l’opinió pública, de forma resultant.  

En aquest sentit, i en referència al tema principal del nostre treball, destaca la capacitat 

d’influència que un president del govern pot arribar a desenvolupar en l’agenda dels 

mitjans i del públic. Això és causa del fet de configurar-se com a emissor principal i 

generador d’informació (agenda setter) des d’una situació de legitimitat institucional. Una 

posició que li permet accedir als mitjans de comunicació d’una forma molt més senzilla 

que altres actors que participen de l’esfera pública.  

En última instància, es pot concloure que totes les agendes mencionades anteriorment 

posicionarien la crisi esdevinguda arran de la Covid 19 com una qüestió de gran 

rellevància, en esdevenir com a un element de comunicació que determina, de manera 

extraordinària, qualsevol de les tres agendes. 

 

2.3 Comunicació pública  

2.3.1 Tipus de comunicació pública  

Si parlem de modalitats de comunicació pública, podem observar diferents tipologies en funció 

del seu origen i la seva idiosincràsia.  En aquest sentit, podem distingir entre comunicació 

política (definida en el punt anterior), governamental, institucional i de problemes (comunicació 

de crisi - vegeu-ne punt 2.4-). Tot i que “cadascuna d’elles presenten peculiaritats diferents, 

totes elles transmeten un missatge polític”3. 

D’entrada, és un fet habitual que la comunicació governamental pugui ser relacionada com a 

una disciplina derivada de la comunicació política, per la similitud en les seves funcions i 

finalitats. No obstant això, la comunicació política s’erigeix en responsable de la producció i 

difusió d’informació per a construir una imatge pública determinada, a través dels mitjans de 

comunicació de masses, amb el propòsit final de guanyar unes eleccions. En canvi, la 

 
3 CRESPO, I.; MEDINA, R.M.; GARRIDO, A.; BELINCHÓN, M.; PARODI, J. (2017) ¿Estamos Preparados? La gestión de la 

comunicación de crisi en la Administración Pública espanyola. (pàg. 30). Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública 
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comunicació governamental, emmarcada dins de la mateixa comunicació política, fa 

referència a l'exercici que determina l'agenda de gestió d'institucions, actituds i processos.  

En aquest mateix sentit, en un sistema democràtic fonamentat en institucions polítiques com 

el Congrés dels Diputats i el Govern, però també en altres institucions com Justícia i 

Administració Pública, és convenient remarcar que Govern i Administració Pública no són el 

mateix concepte, tot i que sovint, el desenvolupament de les seves funcions pot produir 

confusió.  

“El primer és un òrgan constitucional, emanat de la majoria parlamentària i subjecte a 

ella, i dirigeix l'Administració, que és una organització estatal permanent, que no serveix 

a govern, sinó a la col·lectivitat, i ho fa amb objectivitat, encara que ho faci seguint les 

directrius governamentals”. (Garcia Morillo, 1996, p. 230-231, citat per Canel, 2019, p. 

23) 

Així mateix, Canel (2019) descriu la comunicació institucional que emet l’Administració 

Pública com: 

“l'intercanvi de realitats cognoscitives, que es realitza entre les organitzacions públiques, 

i entre aquestes i els públics clau, orientat a assistir en el compliment de la finalitat (la 

recerca del bé comú), a través dels serveis públics, encarnat en una estructura orgànica 

de dimensió territorial, i que articula i delimita la legitimitat del poder” (p. 43).  

Per tant, la comunicació de l’Administració Pública té com a finalitat ajudar el govern a cercar 

el benestar de la totalitat de la societat amb la resolució dels problemes comuns. Aquesta 

esfera comunicativa engloba diversos sectors i serveis públics i ha de desenvolupar un 

correcte exercici de gestió en el qual té l’obligació d’establir una relació entre tots els actors 

(inclosos els ciutadans) que interactuen amb ella.   

Feta aquesta puntualització, i a efectes de situar la comunicació d’un líder polític a l’hora de 

desenvolupar les seves funcions com a màxim responsable d’un Govern, María José Canel 

(2019) defineix la comunicació governamental com:  

“la comunicació orientada que busca influir en públics clau amb finalitats tant polítiques 

com cíviques, duta a terme pels polítics i càrrecs públics del poder executiu, generalment 

de forma gerencial, gestionada i planificada -, per establir i mantenir relacions 

beneficioses, construir reputació, interactuar amb els ciutadans i obtenir el seu suport, 

utilitzant les eines i estratègies de les relacions públiques i de la comunicació 

corporativa” (p. 44). 

S’observa, doncs, que la comunicació governamental es basa en l’objectiu principal d’assolir 

el màxim grau d’acceptació i unanimitat possible perquè precisa "obtenir capacitat institucional 
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i condicions de governabilitat que dotin de consens les gestions" (Elizalde, et al., 2006, p.97 

citat per Canel, 2019, p. 36). Aquest “consens no és únicament un dels propòsits estratègics 

pel maneig de l’escenari públic sinó que representa, d’una banda, un mecanisme de generació 

de poder i, per l’altra, un mode d’arribar als processos corporatius compromesos en el procés 

de crisi” (Elizalde, 2009, p. 217).   

Per tant, en el desenvolupament de la comunicació governamental s’observa la necessitat 

d’escoltar els diferents posicionaments i, a més a més, cercar la col·laboració dels diferents 

grups dissonants. La forma d’assolir l’objectiu s’aconsegueix per mitjà de rondes de consulta, 

que resulten imprescindibles per a negociar i arribar a compromisos que esdevinguin 

representatius d’una bona gestió i que, finalment, puguin ser acceptats per la majoria de la 

societat. 

És per això que l’essència comunicativa del govern ha de tenir un caràcter de servei públic on 

cobri especial rellevància que l’executiu administri i orienti la difusió dels assumptes públics i 

les seves decisions envers el conjunt de la societat, i no únicament per a aquells individus que 

els han escollit i votat a les darreres eleccions. És a dir, ha d’efectuar una comunicació de 

manera inclusiva i que sigui representativa del poder executiu compost per la voluntat directa 

o indirecta de la totalitat de la ciutadania. 

 

2.4 Comunicació de crisi 

2.4.1 Definició de crisi 

La paraula crisi prové del grec ("κρίσις") i significa "separar", "decidir" o "escollir". Inicialment, 

el seu significat estava relacionat amb el camp de la medicina i s’emprava per a descriure 

qualsevol episodi que esdevenia de forma excepcional i que era de gran dificultat.  

No obstant això, avui dia el terme crisi s’aplica a moltíssimes àrees de coneixement - 

economia, història, sociologia, política, psicologia, etcètera - la qual cosa dificulta la missió de 

trobar una única definició que vinculi els diferents conceptes que pot arribar a abastar.  

A conseqüència d’aquesta generalització, la paraula crisi ha derivat en una idea molt diferent 

del que era el seu significat original, ja que "ens hem acostumat de tal manera a sentir parlar 

de crisi que, en molts sentits, el concepte ha perdut gran part del seu valor. S’ha desgastat 

fins al punt de convertir-se en una definició vaga i poc precisa de qualsevol mena de fenomen 

social negatiu, incloent-hi dins d'aquest marc situacions de molt divers tipus" (Losada, 2010, 

p. 21). 

Si prenem com a referència genèrica la Real Académia Espanyola de la Llengua (RAE)  

podem observar que, a la seva primera accepció, descriu crisi com a “canvi profund i de 
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conseqüències importants en un procés o una situació, o en la manera en què aquests són 

apreciats". En relació amb l’àmbit polític, “situació en què un o més membres del Govern han 

dimitit o han estat destituïts”. 

En centrar el significat de crisi en termes de comunicació, que és l’objectiu principal d’aquest 

treball, podem observar que hi ha diferents autors que aporten posicionaments amb 

característiques semblants, però amb determinades postures que els diferencien. 

Piñuel (1997, p. 167) afirma que  “la noción de crisis responde a un cambio repentino entre 

dos situaciones, cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una 

organización porque entre las dos situaciones (la situación anterior y la situación posterior a 

la crisis) se produce un acontecimiento súbito (inesperado o extraordinario) frente al cual una 

organización tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno (como 

organización) y externo (como institución) ante sus públicos.”  

En la mateixa línia, l'Associació de Directius de Comunicació defineix crisi com “una situació 

no prevista en l'organització, o el seu entorn, que necessita actuacions extraordinàries per 

recuperar el control dels esdeveniments i preservar la seva reputació” (Dircom, 2008, p. 125). 

El nexe comú d’aquestes definicions és que estan fonamentades en el fet que una crisi és una 

situació que sorgeix de manera fortuïta, inesperada, impensable, sorprenent i, per tant, amb 

conseqüències ineludibles.  

Contràriament, altres autors, com Jose Carlos Losada, afirmen que “les crisis compten amb 

un tret que les converteix en un fenomen fins a cert punt controlable. Aquest tret és que totes 

les crisis són previsibles” (Losada, 2010, p. 25).  

Aquesta probabilitat de detectar una possible situació de dificultat és la que sosté Gonzalez 

Herrero (2004) quan afirma que “un nombre important de crisis es deriven d'assumptes 

potencialment conflictius que podrien haver estat detectats a temps per les organitzacions 

afectades”. Segons aquest autor les crisis són situacions complicades que es poden localitzar, 

en la gran majoria de casos, perquè sempre hi ha indicis que avisen dels possibles danys i 

efectes que poden provocar en una institució.  

González Herrero (1998, p. 58-59 citat per Lalueza, 2009, p. 11) defineix quatre possibles 

causes que mostren que una crisi que era evitable al final no ha estat esquivada, la qual cosa 

evidencia que no es produeixen de manera inesperada: 

• L'organització no actua.  

• L'organització actua però d'una manera inadequada.  

• L'organització actua d'una manera adequada però massa tard. 
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• L'organització actua d'una manera adequada i a temps, però sorgeixen factors 

incontrolables que no permeten evitar la crisi. 

Finalment, Lalueza (2009), basant-se en el criteri de la importància de fer una feina de 

prevenció i previsió, defineix situacions de crisi com “les que constitueixen una amenaça real 

o latent per a la pervivència de la nostra organització o per al desenvolupament normal de les 

activitats que li són pròpies.”  

 

2.4.2 Característiques d’una crisi en l’àmbit institucional 

 

Westphalen (1993, p. 87) assenyala quins són els cinc trets comuns que s’aprecien en 
qualsevol situació de crisi: 

1. Sorpresa: no hi ha cap crisi que es pugui anticipar al 100% perquè si un risc 
s’hagués identificat en un pla de crisi mai es produiria.  

2. Única: cap crisi produirà els mateixos efectes i les mateixes conseqüències. 
Cada crisi és única perquè poques vegades dues crisis tenen les mateixes 
causes. Els actors implicats, les característiques diferencials i els equilibris de 
poder no es reproduiran de la mateixa manera una segona ocasió. 

3. Urgència: tota crisi crea una situació d'urgència i d'emergència que es 
caracteritza per la gran abundància d'informació de caràcter negatiu que s’ha de 
procurar combatre. Els mitjans de comunicació desenvolupen una gran capacitat 
estructural a l’hora de fer un seguiment immediat perquè poden tractar el succés 
en temps real i de forma immediata. En canvi, la institució o l'empresa, d’una 
banda, ha d’intentar localitzar l’origen que ha ocasionat la crisi i, de manera 
paral·lela, ha d’atendre els requeriments dels mitjans que exigeixen un 
esclariment immediat dels fets.  

4. Desestabilització: les relacions de l'organització amb els altres actors es 
modifiquen. El vincle amb els periodistes passa de ser cordial a tensar-se i els 
processos comunicatius es desestabilitzen. Si una crisi esclata, els periodistes 
incrementaran la pressió informativa sobre l’organització per intentar accedir, de 
forma ràpida, a tota la informació.   

5. Tendència descendent de la qualitat de la informació: aquesta característica 
és conseqüència de l'anterior. Els mitjans de comunicació tendeixen a disputar-
se la primícia informativa per tal d’esdevenir com a pioners en difondre la notícia. 
Amb l’objectiu d’aconseguir publicar la primícia poden cometre errors, ja que 
treballen amb rapidesa i poden no autenticar les seves fonts, la qual cosa podria 
provocar que un rumor esdevingui ràpidament en informació.  

Altres característiques addicionals que citen Crespo i altres autors (2017, p. 12) són: 

1. Temps limitat per a prendre les decisions. És una situació marcada per la tensió 
on l’estrès apareix en els responsables de la gestió i en l’audiència.  

2. Manca d’informació. Els esdeveniments se succeeixen de forma molt ràpida i 
s’ha de resoldre amb celeritat sense poder tenir l’oportunitat d’investigar fons les 
causes del problema. 

3. Pèrdua de control. La rutina de la institució es veu modificada per la nova 
situació i li és impossible evitar totes les informacions que es publiquen. 

4. Emocions del públic. Les emocions del públic poden condicionar la precisió per 
a trobar el consens en el discurs. 
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5. Dificultat per a controlar la conducta. La pressió a la qual estan sotmesos els 
gestors de la crisi poden comportar canvis en les seves conductes que en una 
situació normal no apareixerien.  

6. Desafiament per a la imatge de l’organització. Els responsables de la gestió 
tenen l’objectiu principal de minimitzar valors intangibles com la reputació i la 
imatge per tal que no siguin perjudicats de forma greu. 

7. Efectes secundaris: Les crisis poden comportar altres elements que sorgeixen 
arran d’aquesta i que s’afegeixen a la llista sobre les que s’ha d’aplicar un 
tractament i una adequada solució amb el propòsit de pal·liar la complicada 
situació. 
 

 

2.4.3 Públics afectats per una crisi 

Enrique de Costa (2004, p. 176) tipifica de forma molt clarificadora els actors que són 

susceptibles d’aparèixer en escena quan una crisi afecta a una organització:  

 
ACTORS INTERNS ACTORS EXTERNS 

T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
S

 

• Empleats 

• Sindicats 

• Direcció general 

• Direcció de comunicació 

• Direcció jurídica, financera, 
industrial i/o tècnica 

• Seguretat Entorn i higiene 

• Direcció de recursos humans 

• Direcció comercial 

• Consell d'administració 

• Proveïdors 

• Clients 

• Competidors 

• Prescriptors 

• Distribuïdors 

• Subcontractats 

• Consumidors 

N
O

 T
R

A
D

IC
IO

N
A

L
S

 

• Accionistes 

• Prestataris 

• Tècnics de treball 

• Societat mare 

• Força de venda 

• Grups de pressió 

• Medi polític local/regional/ nacional 

• Associacions de consumidors 

• Usuaris 

• Mitjans 

• Estat 

• Instàncies governamentals 

• Auxilis / serveis policia / comissaria 

• Tribunals Consultors 

• Informacions generals 

 

2.4.4 Tipologia de crisi 

Com ja s’ha exposat anteriorment cada crisi és única. Resulta un fet excepcional que dues 

crisis s’originin per les mateixes causes i, encara que s’arribi a produir aquesta situació, els 
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efectes a l’organització esdevindrien de forma molt dispar i no es desenvoluparien de la 

mateixa manera que en l’anterior.   

Així doncs, les organitzacions poden suportar crisis de maneres molt desiguals i diverses pel 

fet que pertanyen a distints sectors i amb una oferta de productes, serveis i públics molt 

diferents. Per tant, no serà el mateix una crisi en el si d’una empresa que comercialitza 

productes manufacturats, que la que pugui viure una institució pública. La dificultat que pugui 

patir cadascuna d'elles estarà fomentada per circumstàncies molt heterogènies i en funció de 

les seves particulars característiques.  

Atesa aquesta singularitat, existeix una extensa bibliografia en la qual els diferents estudiosos 

de la matèria han establert nombroses classificacions a partir de diferents variables. Aquest 

és un fet que provoca la impossibilitat de poder establir una tipologia única, absoluta i 

específica amb la missió d’esdevenir en una guia per a allotjar totes aquelles tessitures de 

crisi que puguin esdevenir en el si d’una organització. 

En conseqüència, procedim a exposar algunes de les principals classificacions, 

desenvolupades per alguns dels autors més representatius d’aquesta matèria. En concret, 

centren el seu estudi en la finalitat d’identificar les circumstàncies i els contextos de crisi a 

partir de les peculiaritats, condicions, procedència o seqüeles que pot suportar una 

organització.  

González 
Herrero 
(1996) 

• Crisis evitables: situacions que es podrien sortejar amb una actuació 
adequada i eficient per part de la institució. Esdeveniments ocasionats 
per accions humanes. 

• Crisis no evitables: aquelles que són produïdes per agents o accions 
humanes no dominades per l'organització. 

Piñuel 
(1997, p. 

169) 

Relacions socials 

• Internes: Relacions de producció en una 
organització, com ara acomiadaments, conflictes amb 
sindicats, canvis de personal, etc. 

• Externes: Vagues en el sector, aprovació o canvis en 
la legislació, canvis polítics, etc. 

Relacions amb 
l'entorn humà 

• Internes: Accidents en el desenvolupament de la 
cadena de producció. 

• Externes: Defectes en el procés de producció que 
hagin provocat alguna intoxicació, atemptats, 
guerres, etc. 

Relacions de 
comunicació 

• Internes: Rumors, enfrontament protagonitzat per 
departaments, etc. 

• Externes: Declaracions polèmiques d'algun 
professional del sector que es publiquen als mitjans 
de comunicació. 

 
 
 
 
 

Nivell VERD  
o de baixa 
intensitat  
(Alerta 1) 

Accidents i incidents que queden limitats a l'àmbit local. 
No tenen efectes greus sobre la seguretat, el medi 
ambient o la solvència econòmica i la gestió. Exemples: 
petites fuites, explosions o incendis controlats 
ràpidament. 
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A.L. 
Cervera 
(2004, p. 

381) 

Nivell GROC  
o de situacions de 

rellevància  
(Alerta 2) 

Accidents i incidents limitats a l'àmbit local amb efectes 
severs sobre la seguretat, el medi ambient, la solvència 
econòmica i la gestió de l’organització. Exemples: mort 
d’algun treballador en un accident, crisi alimentària amb 
perill per a la salut dels consumidors, etc. 

Nivell VERMELL  
o de situacions 

extremes  
(Alerta 3) 

Incidents més enllà de l'àmbit local que esdevenen en un 
assumpte de gran interès per part dels mitjans de 
comunicació, associacions, autoritats nacionals i 
internacionals. Generen conseqüències greus sobre la 
seguretat, el medi ambient, la solvència econòmica i la 
gestió de l’organització. Exemples: Vagues, retirades de 
producte per intoxicacions, abocaments contaminants 
per al medi ambient, incendis, explosions, etc. 

Rojas 
Orduñas 
(2003) 

• Fenòmens naturals: inundacions, terratrèmols, etc.  

• Crisis relacionades amb la salut i alimentació: epidèmies, 
intoxicacions, etc.  

• Esdeveniments polítics i conflictes socials: protestes violentes, 
conflictes polítics i comercials, etc. 

• Accidents: relacionats amb el transport, que afectin el medi ambient, 
incendis, vessaments químics, etc. 

• Esdeveniments d'origen criminal: segrestos, assassinats, 
sabotatges, etc. Fets econòmics: fallida, frau, corrupció, etc.  

• Assumptes jurídics: discriminació racial, d'abús sexual, plagis, etc.  

• Retirada de productes: defectes de fabricació, per utilitzar substàncies 
prohibides en la seva elaboració, etc. 

• Atacs informàtics: virus, entrada d’hackers a sistemes, etc. 

 

2.4.5 Etapes d’una crisi 

En l’anterior punt s’ha plantejat les diverses tipologies de crisi que poden esdevenir en una 

organització. En aquest apartat s’exposarà com es transformen en el temps. És a dir, 

s’observaran quins són els processos i les fases de crisi pels quals una organització transita, 

d’ençà que s’origina fins que finalitza.  

A l’hora de definir les diferents etapes de crisi existeix una similitud amb el que s’ha observat 

a l’anterior punt i en referència a la tipologia de crisi. És a dir, s’aprecia una manca 

d’unanimitat, per part dels teòrics de la matèria, a l’hora de definir i establir un únic patró que 

defineixi les diverses etapes presents a una crisi. Per aquesta raó s’han seleccionat i recopilat 

algunes de les principals teories d’aquesta matèria. La intenció és la de fer una exposició 

heterogènia i poder oferir una visió més extensa i detallada que aporti el context necessari 

envers el tema central de la investigació. 

 

 

 

 

 

No crisis 

Fase anterior abans que apareguin els primers vestigis 
d'algun element que adverteixi que pròximament podria 
esclatar una crisi. El principal deure de l'organització en 
aquesta etapa radica a fer una anticipació de la seva 
planificació i que estigui enfocada envers la possible 
crisi. 
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Losada, J.C. 
(2010, p. 36) 

Precrisis 

En aquesta fase es revelen els primers símptomes que 
pronostiquen una situació de crisi real a la institució. Es 
pressenten problemes i queixes en activitats relacionades 
amb la producció, la gestió o en les relacions de 
l'organització a causa de les publicacions dels mitjans de 
comunicació. S'impulsen les primeres mesures per fer 
front a la crisi i s’exploren les circumstàncies per conèixer 
en profunditat els fets i el seu possible recorregut. 

Crisis 

En aquest punt la crisi ja s'ha pronunciat de forma patent 
i és de domini públic. L'organització empra els diferents 
mètodes i mesures que prèviament ha preparat en els dos 
nivells anteriors. És convenient fer servir les estratègies i 
recursos tècnics i humans destinats, però també adaptar-
los a la situació real. 

Postcrisis 

L'episodi de la crisi ja ha acabat.  És la fase on la institució 
realitza un estudi i un balanç per tal de valorar el resultat 
de la situació. Es tracta de recopilar tota la informació per 
ajustar possibles futures crisis de la mateixa naturalesa. 
L’objectiu és tractar de recuperar la situació anterior 
abans que aparegués la crisi. 

Piñuel i 
Westphalen 

(1993) 

Fase 
Preliminar 

Es comencen a advertir indicis que poden portar a una 
organització a una crisi. Previnguts per aquests 
símptomes, és aconsellable que començar a aplicar 
decisions per a intentar resoldre qualsevol possible 
esdeveniment que desencadeni la crisi.  

Fase Aguda 
La crisi explota. Augmenta la pressió dels mitjans de 
comunicació que apliquen la màxima cobertura a 
l'esdeveniment.  

Fase Crònica 

Conseqüències a diversos nivells derivats de la crisi. 
L'especulació i els rumors poden arribar a deformar la 
informació amb conseqüències imprevistes i 
compromeses per a la reputació de la institució.  

L’organització empra accions per a recompondre la 
situació. 

Fase 
Posttraumàtica 

Etapa de reflexió i de fer balanç. Es reflexiona i es prenen 
decisions derivades dels efectes de la crisi, com ara reforç 
de les mesures de seguretat, reestructuració interna, 
etcètera.  

 

2.5 Gestió de la comunicació de crisi 

2.5.1 Definició de comunicació de crisi 

Es parteix de la premissa que qualsevol organització pot patir una situació de crisi que 

modifiqui la seva activitat rutinària i que posi en perill el seu equilibri de forma interna i externa. 

Per tant, una vegada sorgeix aquesta situació tan delicada és convenient fer-li front, d’una 

banda, amb accions concretes per intentar pal·liar els seus efectes i danys i, de l’altra, fer ús 
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de la comunicació per donar explicacions i aclarir, a l’opinió pública i els mitjans de 

comunicació, que és el que  passa i que s’està fent per a revertir la situació.  

Mazo (1994) defineix la comunicació de crisi com “la preparación o prevención que las 

organizaciones han de aplicar para comunicarse de forma positiva y efectiva (actuación), bien 

con los propios miembros de aquéllas, bien con el entorno para el caso de que se produzcan 

situaciones anómalas, más o menos previsibles (riesgos, crisis) que afecten o puedan afectar 

a la imagen o a las relaciones de la corporación con sus públicos (públicos relevantes). Su 

tratamiento, por tanto incluye no sólo la prevención sino también la actuación eficaz en el caso 

de que se materialice la situación perturbadora.” (p. 315). 

Per la seva part, González Herrero (1998) la entén com “la capacidad de una organización de 

reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre respecto al futuro, de forma que se 

capacite a la misma para asumir de manera rápida y eficaz las operaciones de comunicación 

necesarias que contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis puede 

provocar sobre su imagen y reputación”  

En conclusió, aquests autors coincideixen a remarcar tres elements comuns. En primer lloc, 

la necessitat de fer prevenció per tal d’observar i detectar els primers indicis de forma 

anticipada. En segon lloc, l’establiment i la implantació de mesures correctores per a modificar 

de forma ràpida la delicada situació. En darrer lloc, esmenten que el concepte d’imatge 

corporativa d’una organització pot veure’s perjudicada de forma greu. 

 

2.5.2 Models teòrics de gestió de la comunicació de crisi 

Amb caràcter general, l’exposició dels diferents models de gestió d’una comunicació de crisi 

ens serviran per a il·lustrar la manera en què empreses, organitzacions i institucions poden 

recórrer a un patró i una estratègia predefinida per a poder revertir una situació de crisi.  

És a dir, un protocol que una organització pot consultar i seguir per tal de no quedar 

desemparada davant d’una situació complicada. A banda d’això, les organitzacions poden fer 

servir aquests models com a base principal per a desenvolupar manuals de crisi específics 

per a la seva organització, tenint en compte les característiques i els públics propis. 

A continuació fonamentem aquest apartat amb alguns dels autors que recull Losada (2010) al 

seu llibre “Comunicación en la gestión de crisis”: 

• Model Ceba de Paunchant i Mitroff (1992). Model més referenciat per la resta de teòrics 

de la matèria. Els autors responsables d'aquest model consideren que els individus de 
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l'organització són els que exerceixen una influència determinant en la perspectiva sobre la 

crisi i els esforços de gestió d'aquesta. 

També és conegut com a model de ceba per les quatre capes concèntriques o nivells en 

què està dividida. Així doncs, si partim des de la part més interna i recorrem les distintes 

capes fins a arribar a l’exterior, s’aprecien els següents nivells:  

- Nivell 1 o Caràcter dels Individus. Comprèn els mecanismes de defensa individual 

per fer front a la crisi, centrats en les "respostes emocionals formades pels directius 

de l'empresa" (Mitroff, 1997, p. 67). Els autors afirmen que aquella empresa que 

estigui preparada per a l'arribada de la crisi sempre actuarà amb decisió i 

responsabilitat, al contrari d'aquella que no ho estigui, que tendirà a culpabilitzar 

altres per la situació de crisi que pateixen. 

- Nivell 2 o Cultura Organitzacional. En aquest nivell es localitza la cultura de 

l'empresa en relació dels seus valors i creences.  

- Nivell 3 o Estructures organitzacionals. En aquest tercer nivell se situen les 

infraestructures d'una organització, incloent-hi el seu organigrama, la tecnologia 

emprada en els processos de producció o la gestió de l'empresa. Aquí apareix el 

comitè de crisi. 

- Nivell 4 o Estratègies d'Organització. En el darrer nivell s'inclouen el conjunt de 

plans, mecanismes i procediments per fer front a la gestió de crisi. Els autors els 

determinen en cinc fases: senyals de crisi / detecció, preparació / prevenció, crisi, 

contenció de la crisi / limitació del dany i recuperació. 

• Model de les set capes de Hurd (1992). És un model més basat en la comunicació de 

crisi que en la gestió. És denomina així perquè relaciona un seguit d’etapes en el procés 

comunicatiu una vegada que la crisi ha esclatat. Comença amb la connectivitat (reunions 

inicials de l’equip de crisi), la correcció de dades (obtenció d’informació sobre els danys de 

la crisi), el filtratge (conversió de les dades dels danys en informació de la crisi), l’elecció 

dels mitjans i selecció d’eines òptimes perquè el missatge arribi de la millor forma al 

receptor, la memòria d’organització (procés d’aprenentatge de crisis anteriors que 

afavoreix la gestió de la crisi actual), els valors (ajuden a establir les prioritats de les crisis) 

i un procés final de grup (que unifiquen tots els elements anteriors per a la presa de 

decisions).    

• 4 Rs de Heath (1998). Com indica Losada, es tracta d’un dels models més emprats a 

l’hora de desenvolupar i solucionar una situació de crisi. És un model que necessita un 

procés per a respondre les 4R: reduction/reducció (s’avaluen riscos i impactes), 
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readlines/preparació (s’entrena la gestió de crisi), response/resposta (anàlisi de l’impacte 

i auditoria de crisi) i recovery/recuperació (mecanismes per a recuperar la normalitat). 

• El Model de Crisis evitables i No evitables de González Herrero (1998). Com s’ha 

comentat en el punt 2.4.5 es basa en dos models de gestió de crisi en el qual una 

organització pot recórrer en funció de si es deixa entreveure la presència de senyals 

d’alarma que alerten d’un conflicte o, si pel contrari, ha de recórrer a l’enfrontament directe 

amb la dificultat. 

En ambdós models es decreten les activitats que s'han de desenvolupar tant en l'etapa 

proactiva com en la reactiva. Una de les grans diferències entre aquestes dues figures 

recau en la gestió de la finalització (etapa post crisi) de la crisi. En les crisis evitables, 

l'empresa o institució, en moltes ocasions, no haurà de passar per una etapa de post crisi 

si aconsegueix acabar amb ella des del principi. No obstant això, en les no evitables, 

González recomana passar sempre per les etapes de post crisi per millorar la imatge i la 

reputació. 

 

2.5.3 El manual i el comitè crisi 

La preparació d'una gestió de crisi queda simbolitzada amb la composició i redacció d'un 

manual de crisi on, de forma detallada, es consideren les probables tessitures de crisi que 

poden condicionar l'estratègia de gestió i comunicació. 

“Un manual de crisi constitueix una eina de treball útil per al comitè de crisi en el seu 

conjunt (no solament des d'una perspectiva comunicativa), al qual aporta pautes 

d'actuació estrictes i orientacions genèriques amb què pot abordar la gestió de crisis de 

qualsevol classe i intensitat –tant si són previsibles com insospitades–, però l'eficàcia 

d'aquestes pautes i orientacions ha de ser qüestionada permanentment davant els nous 

coneixements i experiències adquirits a partir de la gestió de crisis precedents”. 

(Lalueza, 2009, p. 12).  

Lalueza insta a què el manual estigui sempre actualitzat, d’una banda, amb pautes estrictes 

que no siguin negociables ni admetin debat entre els components del comitè en el transcurs 

d’una crisi. De l’altra, ha de preveure una gran majoria de les situacions que puguin esdevenir 

en el si d’una organització. Així mateix, ha de proporcionar recomanacions genèriques que 

siguin aplicables a situacions no previstes o no considerades de manera explícita.  

Amb caràcter general, el pla o manual de gestió de crisi ha d’englobar tot un seguit d'activitats 

o tasques que han de desenvolupar-se abans, durant i després de la crisi. De la mateixa 
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manera ha d’orientar els membres del comitè de crisi sobre com actuar per a pal·liar els 

efectes que aquesta és capaç de produir.  

En un altre ordre de coses, el comitè de crisi es pot definir com: 

“L’òrgan, distint de la direcció general, que permet aïllar el tractament de la crisi de les 

altres funcions de l’empresa, (...) assumeix una funció de competència reservada, sobre 

la base de centralització (ell i només ell, gestiona la crisi) i també l’exclusivitat (el comitè 

no exerceix cap altra funció)”. (Piñuel, 1997, p. 184)   

Lalueza indica que la composició del comitè pot variar (augmentar o disminuir) en 

dependència de les necessitats que hi hagi en cada moment. No obstant això, sempre hi 

consten com a membres fixes el president, lloc ocupat pel principal executiu de 

l'organització, i el secretari, que serà adjudicat a un alt directiu que sigui responsable 

d'alguna de les àrees on hi hagi més probabilitats que esclati una crisi. La resta dels 

integrants poden ser integrants de la mateixa organització i/o col·laboradors externs 

(experts jurídics o en comunicació, científics, epidemiòlegs, etcètera).  

El comitè seguirà una sèrie de passos basats en l’anàlisi de la realitat actual i de la realitat 

futura:  

1) Anàlisi de la realitat actual, en la que tots els membres incorporen la informació que 

han recavat de forma inicial sobre el tema que ha fet esclatar la crisi.   

2) Presentació de propostes estratègiques d'actuació. Es debaten les diferents propostes 

que aporten els components del comitè amb el propòsit que es puguin desenvolupar 

fins al final de l’episodi que pateix l’organització. 

3) Anàlisi de la realitat futura per a cada una de les propostes. S’examina quina serà la 

situació futura que es derivarà de cada tàctica que s’hagi proposat anteriorment. 

4) Decisió sobre l'estratègia que cal seguir. Amb tota la informació anterior el president 

del comitè designa l’estratègia a seguir per a pal·liar o minimitzar els efectes de la 

crisi. 

5) Definició del pla que cal seguir. En aquest punt el president i la resta de l’equip 

decidiran les accions a realitzar, quins seran els responsables de cadascuna i els 

terminis fixats per a cada actuació. 

6) Seguiment. Es contemplarà el correcte desenvolupament de les accions programades 

i s’establiran les correccions necessàries. 
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2.5.4 El portaveu 

En l’actualitat són molts els manuals de comunicació de crisi que incorporen i realcen la figura 

del portaveu, com a ingredient fonamental per a garantir l’èxit de les activitats necessàries per 

a gestionar aquest tipus de tessitures.  

El diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola esmenta, en la seva segona 

accepció, que un portaveu és un “funcionari autoritzat per a divulgar de manera oficiosa, el 

que pensa un govern envers un assumpte determinat”.  

Per la seva part, José Martínez Sousa, en el seu Diccionari d’Informació, Comunicació i 

Periodisme recull dues accepcions: una, “persona autoritzada per una institució, pública o 

privada, una col·lectivitat o un grup per a entregar als periodistes informació i respondre a les 

preguntes que puguin formular-se després d’un comunicat”; i dos, “funcionari de rang elevat 

amb habilitat per a fer qualsevol declaració a la premsa en nom d’un govern o d’una 

personalitat ministerial”4. 

En síntesi, un portaveu és el representant d’una institució perquè ha estat investit, de forma 

legítima, per l’autoritat designada i que desenvolupa les seves funcions davant dels mitjans 

de comunicació o de forma interpersonal amb públics externs o interns. Així mateix, es tracta 

d’una persona que posseeix les habilitats i les competències, tant comunicatives com 

discursives, per a implementar la tàctica designada a un pla de comunicació. 

Muñoz5 esmenta alguna de les característiques i funcions principals que ha de tenir un 

portaveu per a acomplir la funció d’establir un vincle directe entre una organització i el seu 

públic. Són les següents: 

 

• El portaveu projecta els missatges bàsics de l’estratègia de comunicació. 

• Esdevé el referent competent de la institució davant de l’opinió pública. 

• Simbolitza i personifica els valors i les actuacions de la institució. 

• Difon la unanimitat i la congruència d’una organització complexa. 

• Disminueix la possibilitat de conflicte en les declaracions oficials o en els 
aclariments i exposicions que es realitzen davant dels mitjans de comunicació. 

• Millora l’eficàcia de les comunicacions en situacions de crisi. 

• Esdevé en col·laborador directe amb els mitjans de comunicació amb la 
producció d’informació puntual sobre l’assumpte en qüestió. 

• Formula arguments raonables i exposa una descripció dels fets de forma 
concordant amb la institució amb l’objectiu de ser aprovada per l’opinió pública. 

 

  

 
4 Citat per MUÑOZ, F. Las características del portavoz. (2012) El portavoz en la comunicación de las organizaciones (pàg. 

134-135). Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
5 MUÑOZ, F. Las características del portavoz. (2012) El portavoz en la comunicación de las organizaciones (pàg. 152). 

Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante 
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En aquest sentit, considera Muñoz que desenvolupar la funció de portaveu recau sempre, i en 

primera instància, en el primer dirigent de l’organització pel fet de correspondre’l el rol inherent 

de lideratge d’una institució. Així doncs, el fet de ser president del Govern d’Espanya el 

converteix de forma natural i automàtica com primer portaveu de la institució, amb 

independència que s’hagi designat a una altra persona per a desenvolupar aquestes funcions 

d’una manera habitual. 

Hogg i Vaughan6 esmenten quins són els trets de personalitat que atresora un líder eficaç i 

eficient que exerceix la funció de portaveu.  

 

• Extraversió, forma de socialitzar que incorpora la loquacitat, l’energia i 
l’entusiasme.  

• Amabilitat en el tracte cap als altres amb qualitats com l’afecte, la calidesa i la 
consideració. 

• Escrupolositat organitzativa amb gran eficiència i miraments en la feina. 

• Estabilitat emocional que es caracteritza per la seguretat, la serenitat i la 
confiança. 

• Intel·lecte i obertura a l’experiència que contempla qualitats com la intel·ligència 
i curiositat amb dosis de creativitat, enginy i perspicàcia.  
 

 

2.5.5 Comunicació verbal del portaveu 

El portaveu institucional, pel seu ofici, ha de tenir un gran control de les diferents habilitats 

comunicatives perquè, en ser el seu principal representant, ostenta la responsabilitat més 

important de l’organització.  

En el transcurs de les seves funcions ha de ser capaç d'enfrontar-se a diferents escenaris i a 

un públic heterogeni.  Tanmateix ha de posseir un gran ventall de recursos i habilitats verbals 

per saber argumentar de la manera més persuasiva possible. La clau rau a implementar 

aquestes habilitats de comunicació per tal d’aconseguir els objectius de manera que els fets i 

les idees plantejades siguin conegudes i enteses de forma adequada i aconseguir que els 

receptors s’apropiïn del missatge com si fos una reflexió pròpia. 

El portaveu institucional ha de desenvolupar unes excel·lents habilitats lingüístiques amb les 

quals poder efectuar una comunicació de forma interpersonal i una comunicació oral, sense 

necessitat d'acudir a cap mena de suport. Amb l’excel·lent domini de l’idioma (o de les 

diferents llengües oficials), ha d’aconseguir desenvolupar un discurs coherent, clar i 

estructurat, de manera que pugui ser comprès i internalitzat fàcilment pels seus interlocutors.  

 
6 Citat per CODINA, N. & PESTANA, J.V. Portavoces: un perfil de liderazgo. (2012) El portavoz en la comunicación de las 

organizaciones (pàg. 89). Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.  
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No obstant això, val la pena remarcar que tan important és saber construir i difondre 

correctament el missatge, com conèixer les variables que sorgeixen arran de la percepció 

social de les persones que el rebran i l’interpretaran.  

María Luisa Vecina7 fa especial referència a les diverses barreres del llenguatge que poden 

esdevenir a causa de la confusió en el procés comunicatiu verbal entre un emissor i un 

receptor. Per aquesta raó, subratlla la importància que un portaveu ha de saber posicionar-se 

en l’entorn i l’especifitat de cada col·lectiu abans de fer una intervenció pública.  

En l’activitat quotidiana d’una institució els discursos públics són programats i planificats amb 

antelació. Per tant, és convenient estudiar, de forma prèvia, quin és l’estatus social, cultural, 

educatiu, geogràfic i ideològic de l’audiència a la qual el portaveu es dirigeix. A banda d’això, 

és indispensable tenir en compte que el públic sempre tindrà idees prèvies, informacions 

diverses o preferències personals amb les que es poden configurar una idea, emetre un judici 

o prendre una decisió respecte de l’assumpte. 

Com afirma Vecina, els receptors es caracteritzen per valorar la senzillesa, la congruència i la 

consistència temporal, ja que els permet processar de forma ràpida i simple els missatges. 

Per aquesta raó és primordial que l’organització exposi tots aquells continguts que siguin 

essencials, i evitar aquells que siguin trivials, amb un posicionament clar envers la qüestió.  

Tanmateix, és d’especial rellevància que la informació sigui transmesa per un únic emissor i 

evitar la utilització de diversos portaveus que puguin difondre missatges dispars i que 

accentuïn determinats punts clau conforme el seu propi parer.  

En conjunt, “els receptors detesten la indefinició, l’ambigüitat, l’ambivalència i intenten 

resoldre-la com més aviat millor. No estan per a assimilar canvis cada dia, que comporten un 

gran esforç d’assimilació i redueixen la probabilitat d’anticipar el que succeirà” (Vecina, 2012, 

p. 107). 

Tot i que les dificultats en la comunicació verbal no poden ser completament evitades, ja que 

poden sorgir barreres inclús entre persones que parlen el mateix idioma, si és possible 

augmentar les possibilitats de comunicar-se amb èxit.  

A partir de la bibliografia desenvolupada per Molero (2001), Vecina (2012) i Reynolds & 

Seeger (2014) exposem com han de ser els missatges emesos per un portaveu per tal que 

esdevinguin eficaces en qualsevol classe de receptor. 

 

 
7 VECINA, M.L.; Percepción y impresiones. (2012) El portavoz en la comunicación de las organizaciones (pàg. 106 - 110). 

Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
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Una adequada construcció i exposició del missatge verbal respon al fet que: 

• Donar molta informació no sempre és la millor opció. 

• La primera informació que apareix sempre té un impacte garantit. 

• La informació més potent és la que d’alguna manera desperta l’interès de 
l’audiència i l’anima a processar el missatge. 

• Està basat en accions positives i no negatives. 

• S’expressa de forma clara amb frases i xifres que inclouen l’objectiu i els resultats 
concrets a assolir. 

• És realista i poden ser assolits dins el termini i en la forma escaient de manera 
objectiva. 

• Es pot mesurar i establir si l’objectiu s’ha complert o no. 

• Assegura coherència en els missatges comunicats a la premsa per les autoritats 
sanitàries (buscant l'efecte d'una sola veu). 
 

Un missatge verbal serà eficaç si el contingut: 

• És simple i fàcil d’entendre. 

• Esquiva l’ús de tecnicismes i l’argot.  

• És directe i evita l’excés d’informació.  

• Fomenta la fe i l’esperança en el futur. 

• És concís, curt i enfocat. 

• No s’excedeix en tranquil·litzar, ja que pot generar un efecte contrari. 

• Reconeix la situació d’incertesa i exposa tot allò que se sap, sense transmetre  
sensació d’inferioritat en admetre que falta informació o evidències.  

• Apel·la a necessitats d’ordre superior de l’audiència (autorealització, 
contribucions a la societat). 

• Emfatitza la identitat de grup. 

• Ataca el problema i no a una persona o una organització. 

• Persuadeix de forma emotiva i atreu de tal manera que l’audiència esdevé 
còmplice del missatge que es comunica. 

• Empatitza amb els sentiments de l’audiència. Reconeix els possibles temors i la 
por que pugui sentir el públic. 

• Expressa desitjos de millora de la situació.  

• Respon a la unificació comunicativa de tots aquells que coordinen la resolució 
d’una crisi. 

 
 

D’altra banda, des de la visió de Coombs (2007), Arribas (2012)  i Reynolds i Seeger (2014) 

s’exposen alguns conceptes essencials per a desenvolupar una transmissió i correcta 

expressió oral del portaveu. 

 

 

L’orador serà eficient en la seva comunicació verbal si: 

• Adapta el llenguatge a l’audiència. 

• Reitera paraules i frases crucials per a facilitar el seu record. 

• Acompanya el discurs amb l’ús de metàfores i amb continguts emocionals. 

• Incorpora el llenguatge no verbal en l’acte comunicatiu. 
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• Comunica informació sobre riscos per a la salut amb consells per al públic sobre 
com reaccionar per ells mateixos a aquestes amenaces.  

• Evita ser condescendent, emetre judicis de valor i discussions sobre la 
responsabilitat. 

• Promet o garanteix només allò que pot acomplir. 

• Procura no emprar l’humor en les seves intervencions. 

• Evita frases, com per exemple un “sense comentaris”, que puguin fer la impressió 
de ser culpable o que s’oculta alguna cosa. 

• Cuida l’ús de la veu. Una veu monòtona, sense entonació, ritme ni èmfasi en 
idees clau, portarà a l’audiència a l’avorriment i, conseqüentment, a 
desconnectar. En canvi parlar molt de pressa denotarà nerviosisme i moltes 
ganes d’acabar la intervenció sense que aquesta pugui ser assimilada pel públic. 
En general, ha de parlar amb una bona vocalització i sense afectació, fent ús 
d’una veu clara amb la qual es remarqui cada final de frase. 

• Parla només d’allò que coneix. Si el portaveu no domina la temàtica que afecta 
la crisi li produirà una inseguretat manifesta.  

• Lamenta la situació de crisi, però no està a la defensiva. 

• Satisfà les necessitats dels mitjans de comunicació i és accessible per a aclarir i 
actualitzar les informacions expressades. 
 

 

2.5.6 Comunicació no verbal del portaveu 

El llenguatge corporal pot revelar tanta o més informació que les paraules.  

Un portaveu, en el desenvolupament de les seves activitats i a l’hora de resoldre o minimitzar 

una crisi, empra una comunicació verbal amb la qual emet un determinat missatge al seu 

públic objectiu. No obstant això, i de manera paral·lela, revela una comunicació no verbal on 

manifesta el seu particular estil d’expressió que és recolzat amb la comunicació del seu cos i 

la seva veu.  

Són molts els experts que defensen l’opinió que el nostre cos comunica més i millor que les 

nostres paraules. De fet, Albert Mehrabian8 va encetar una investigació l’any 1967 que va 

revelar que el 55 per cent de la significació de la comunicació prové dels moviments del cos, 

el 38 per cent del parallenguatge i el 7 per cent restant de les paraules.  

En l’actualitat, tot i no haver-hi consens sobre una xifra exacta, els especialistes d’aquesta 

disciplina estimen que els missatges no verbals representen entre un 60% i un 90% de l’acte 

comunicatiu (Hänninen i Labrador, 2012, p. 224). Per tant, la comunicació no verbal resulta 

un aspecte essencial en el desenvolupament de les funcions comunicatives d’un portaveu. Es 

tracta d’una disciplina que ha de cuidar i perfeccionar, ja que, sense ser conscient, pot 

transmetre informació sensible sobre els seus propòsits, la seva personalitat i l’estat dels seus 

sentiments i emocions en el transcurs d’un acte comunicatiu.  

 
8 HÄNNINEN, L.I.; LABRADOR, Y. (2012) La comunicación no verbal. El portavoz en la comunicación de las organizaciones 

(pàg. 224). Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
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Mark L. Knapp, un dels majors estudiosos de la comunicació no verbal, afirma que el terme 

no verbal s’empra per a “descriure tots els esdeveniments de la comunicació humana que 

transcendeixen de les paraules dites o escrites"9. Remarca Knapp, que la comunicació verbal 

i no verbal no es poden examinar de manera independent, ja que ambdues estan íntimament 

relacionades i es vinculen com una part inseparable del procés global de comunicació. En 

aquest sentit, la comunicació no verbal pot ajudar a repetir, contradir, substituir, 

complementar, accentuar o regular la comunicació verbal. 

Pel que respecta a la tipologia dels senyals no verbals que apareixen en la comunicació no 

verbal d’un individu, el cert és que no existeix una única classificació unitària, per part de la 

comunitat d’investigadors d’aquesta matèria, i que ens serveixi per a documentar aquest 

apartat d’una forma integral. Per aquesta raó s’ha seleccionat l’ordenació feta per Mark L. 

Knapp per ser una de les més utilitzades i conegudes en l’àmbit de la comunicació no verbal. 

Knapp estableix i subdivideix la tipologia de senyals no verbals en: 

• Moviment del cos o comportament kinèsic10. En aquest apartat s’inclouen els gestos 

i els moviments corporals responsables de les dinàmiques d’interacció. Aquí apareixen 

els moviments d’extremitats, com les mans, el cap, els peus i les cames, les expressions 

facials (somriure i moviment dels ulls) i la postura.  

• Característiques físiques. Elements corporals que es mantenen impassibles i immòbils 

durant la interacció. Per exemple: el físic, la forma del cos, l'atractiu físic, l’olor del cos i 

altres aspectes com l'altura, el color de cabells, la pell o els ulls. 

• Conducta tàctil.  En aquesta categoria es troben comportaments com les carícies, els 

cops, sostenir alguna cosa, guiar els moviments de l'altre, etcètera.  

• Parallenguatge.  El parallenguatge refereix la forma de dir les coses i no el que es diu. 

Enllaça directament amb els senyals vocals no verbals que apareixen quan es parla. 

Formen part d’aquest apartat:  

- Les qualitats de la veu: registre de la veu, el control de l'altura d’aquesta, el control 

del ritme i l'articulació, el tempo, la ressonància i el control de la glotis i els llavis.  

- Les vocalitzacions: entre les quals podem trobar les caracteritzacions vocals (rialles, 

plors, sospirs, badalls, o esternuts), qualificadors vocals (intensitat de la veu, alçada: 

aguda o greu i extensió) i les segregacions vocals (expressions com 'hum', 'ah', 'uh'), 

etcètera.  

• Proxèmica.  Estudi de la percepció respecte de l'orientació espacial personal en el 

context de la distància conversacional i les seves variacions i la territorialitat. S'encarrega 

 
9 KNAPP, M. (1995) La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. (pàg. 41). Barcelona: Editorial Paidòs. Recuperat en 

línia: http://www.investigacionucem.com/resources/La%20comunicaci%C3%B3n%20no%20verbal.pdf 
10 Del grec, kinesis, significa moviment. 

http://www.investigacionucem.com/resources/La%20comunicaci%C3%B3n%20no%20verbal.pdf
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d'analitzar la manera en què la gent fa servir i respon a les relacions espacials a l'hora de 

configurar grups formals o informals. En són una bona mostra, la disposició d’unes 

butaques a una sala, la disposició espacial per a potenciar el lideratge, etc.  

• Artefactes. Objectes que poden actuar com a estímuls no verbals en el context del 

procés comunicatiu. Per exemple: el perfum, la roba, els cosmètics, els accessoris, les 

perruques, etc. 

• Factors de l'entorn. Components que no depenen de l’interlocutor, però que participen 

en la interacció sense ser part directa d’aquesta. Per exemple: els mobles, la col·locació 

d’elements protocol·laris (banderes, escuts, etcètera), la llum, les olors, els colors, la 

temperatura de l'ambient, música, sorolls addicionals i similars. Knapp remarca que la 

disposició, el material, la superfície o la forma dels objectes de l'entorn poden influir molt 

en el resultat d'una interacció.  

2.5.7 Psicologia d’una crisi 

En els dos punts anteriors hem vist com un portaveu ha d’efectuar una correcta comunicació 

verbal i no verbal davant del públic. Com ja s’apuntat, els missatges emesos han de tenir en 

compte les diferents variables del receptor (culturals, geogràfiques socials, etcètera), però 

també la necessitat de saber empatitzar amb el seu estat emocional i psicològic.  

En aquest punt s’especifica com els éssers humans es comporten i responen d’una manera 

molt singular en situacions de crisi. Una informació necessària per a comprendre com els 

individus processen la informació que reben i quins són els estats mentals i els diferents 

comportaments que apareixen durant aquestes tessitures tan complexes.  

Reynolds & Seeger (2014)11 estableixen una excel·lent classificació sobre aquesta matèria: 

ESTATS MENTALS QUE TENEN ELS INDIVIDUS A UNA CRISI 

Incertesa 
• Hi ha més preguntes que respostes. 

• Per reduir la incertesa s’ha de mostrar empatia per l’audiència i dir el 
que se sap, el que no i que s’està fent per obtenir respostes.  

Por, ansietat i 
temor 

• S’ha d’empatitzar amb aquests sentiments. 

• L’amenaça pot ajudar a motivar a la població fer el que es desitja o tot 
el contrari. 

• Si la gent té por i no disposa de la informació adequada pot reaccionar 
de forma inapropiada. 

Desesperança 
i impotència 

• La desesperança és el sentiment que indica que no es pot fer res per 
ningú per millorar la situació. 

• La impotència és la sensació que indica que no poden tenir res per 
poder canviar la seva situació o protegir-se. 

Negació • Acte de negar-se a reconèixer un dany imminent o que ja ha ocorregut.  

 
11 citat per CRESPO, I.; MEDINA, R.M.; GARRIDO, A.; BELINCHÓN, M.; PARODI, J. (2017) ¿Estamos Preparados? La 

gestión de la comunicación de crisi en la Administración Pública espanyola (pàg. 21-23) Madrid: Instituto Nacional de 
Administración Pública) 
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• Les raons poden ser per no rebre suficient informació, perquè creuen 
que la situació no és tan dolenta com sembla i han rebut el missatge 
d’amenaça, però no com respondre (accions) o es comporten com si 
el perill no fos tan gran com se’ls explica. 

COMPORTAMENTS DELS INDIVIDUS A UNA CRISI 

Simplifiquen 
els missatges 

A causa de l’estrès i la sobrecàrrega d’informació: 

• No escolten completament la informació per la incapacitat de coordinar 
el múltiples fets d’una crisi. 

• No recorden gran part de la informació com farien de forma habitual. 

• Malinterpreten missatges confusos. 

S’aferren a 
les pròpies 
creences 

• Hi ha una tendència a no cercar proves que contradiguin les pròpies 
creences. 

• Existeix propensió a analitzar qualsevol missatge contradictori o poc 
clar i fer cas a la que sigui de més confiança, encara que sigui inexacta 
o no tingui experiència en aquell camp. 

Cerquen 
informació i 

opinions 
addicionals 

• Canvien de canals de comunicació per veure si apareix la mateixa 
informació arreu. 

• Parlen amb amics, familiars o líders d’opinió propers per veure si han 
escoltat la mateixa informació. 

Es creuen el 
primer 

missatge 

• El primer missatge pot ser acceptat tot i que els posteriors siguin més 
complets i precisos. 

• Per aquesta raó, és recomanable emprar missatges simples, creïbles 
i consistents. Els missatges han de repetir-se, provenir de fonts 
creïbles, ser específics envers la crisi que s’està experimentant i oferir 
una acció que es pugui efectuar.  

 

2.5.8 Estratègies comunicatives 

Per saber quin és el tipus de comunicació més encertada per a emprar en un episodi de crisi 

ja hem vist que, d’una banda, resulta imprescindible identificar quins són els públics amb els 

quals l’organització intercanviarà missatges i comunicacions diverses. Per l’altra, serà una 

qüestió cabdal esbrinar quines són les característiques psicològiques del públic, perquè no 

tots senten preocupació pels mateixos temes ni reaccionen de la mateixa manera davant una 

crisi. 

Les estratègies comunicatives decreten les maniobres i els preceptes que s’han de realitzar, 

però també ambicionen assolir altres finalitats. Per exemple: preveure i disminuir la fragilitat 

de l’organització davant d'una posició desfavorable o aconseguir que la imatge i el prestigi 

quedin restablerts després de la crisi. 

Les organitzacions tenen al seu abast diversos tipus d’estratègies comunicatives en la missió 

de difondre els seus missatges, els seus objectius i la seva postura davant d'una crisi.  

En aquest sentit, Losada (2009) cita quatre possibles tàctiques que les organitzacions i 

institucions poden posar en practica una vegada ha esclatat la crisi.  
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• En primer lloc, poden optar per una estratègia de silenci. És a dir, la institució no es 

responsabilitza ni tampoc desmenteix una crisi. Es tracta d’un pla que no s’aconsella en 

l'àmbit comunicatiu, ja que, evidentment, anul·la la seva activitat de difusió i, a més a 

més, transmet una imatge de manca de responsabilitat i transparència per part de 

l’organització.  

• La segona opció és la de negació. Es tracta d’una tàctica que s’ha d’emprar sempre que 

es pugui demostrar que és una crisi irreal, ja que, altrament, es pot girar en contra i afectar 

greument la reputació, l’economia i la confiança en aquella organització per part de 

l’opinió pública. 

• La tercera opció seria confessar i reconèixer que s’està davant d’una crisi, encara que 

no s’hagi confirmat la responsabilitat real de l’organització. Amb aquesta tàctica 

l’organització es mostra transparent, col·laborativa i amb la intenció de solucionar el 

problema de manera correcta i efectiva. 

• Finalment, se situa una quarta estratègia que s’anomena transferència de 

responsabilitats. És a dir, es tracta de transferir la culpa a un tercer, sigui una empresa 

o una persona en particular. No és una tàctica gaire recomanable perquè pot transmetre 

el missatge que l’organització no vol assumir responsabilitats. Únicament seria 

aconsellable emprar-la si es té el coneixement irrefutable de què no s'és el responsable 

directe del fet que ha originat la situació de crisi. 

2.5.9 Eines comunicatives 

Les eines comunicatives són els instruments amb els quals es pot implementar el model de 

gestió comunicativa de crisi seleccionat i l’estratègia adequada per a intentar resoldre un 

episodi de crisi.  

Una vegada ha esclatat una situació de crisi en una institució, és el comitè de crisi qui 

determina els instruments i els mecanismes de comunicació adients per a solucionar el 

conflicte i adaptar-los a les circumstàncies actuals, la tipologia de crisi esdevinguda, el context 

en què es presenta, etcètera.  

A continuació se citen algunes de les eines de comunicació que han demostrat una bona 

efectivitat i que són les més comunament emprades (Losada, 2010, p. 98): 

Comunicat oficial 

La mateixa institució pren la iniciativa de dirigir-se als mitjans de comunicació per mostrar el 

seu parer respecte als fets que ocasionen la crisi. Per mitjà d’un comunicat difon informacions 

que manifesten la seva postura oficial respecte a unes declaracions o a un esdeveniment 

extern o intern que l'afecta directament. Té la possibilitat de fer una divulgació en pàgina web 
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oficial de l’organització o bé contractar un espai publicitari en diferents mitjans amb el que 

tindrà la seguretat que el contingut no serà modificat per membres del mitjà de comunicació 

en qüestió. 

Nota de Premsa 

Instrument molt habitual en les relacions entre les institucions i els mitjans. S’utilitza per a 

descriure fets que acaben de succeir o que esdevindran pròximament. Es redacta de forma 

breu i directa amb estil periodístic perquè sigui publicada parcialment o totalment als mitjans. 

Relata l'actualitat dels fets, que aporten informació nova i objectiva.  

Roda de Premsa 

La institució o organització la convoca quan està davant d’una situació de crisi greu. En aquest 

sentit, és molt recomanable fer-la quan afecta la seguretat de les persones. L’organització 

emet diferents missatges envers la situació ocorreguda i es posa a disposició dels mitjans per 

a qualsevol pregunta o aclariment. 

Algunes de les pautes necessàries per oferir una bona roda de premsa són: 

• S’ha de fer quan hagi ocorregut un fet molt greu. 

• El portaveu ha d’estar preparat i previngut per a qualsevol mena de qüestió que un 

periodista li pugui realitzar. Les preguntes s’han de contestar sempre, no poden ser 

eludides. 

• L’argumentació estarà fonamentada entorn d’un o dos missatges clau que seran 

comunicats de forma clara, simple i breu i orientats a escenificar la voluntat de 

l’organització a solucionar el problema que ha creat la crisi. 

• El representant de l’organització ha de mostrar un to amable i col·laboratiu que 

transmeti positivitat i objectivitat envers la problemàtica.  

Tauler de seguiment 

Eina de comunicació interna que informa el públic intern d'una organització el 

desenvolupament dels esdeveniments de la crisi: evolució dels fets, decisions preses, 

aclariments a preguntes dels empleats, etc. A conseqüència de l'evolució digital deixa de ser 

un instrument únicament tangible i passa a l'escenari digital a través de la xarxa interna pròpia 

de la companyia (intranet, correu electrònic, etcètera). 

Web de crisi 

La Dark Site és una pàgina web creada i assignada per a donar suport a una situació de crisi. 

Es tracta d’un web amb una disposició elemental en la qual s’alberga informació corporativa 
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de rellevància com notes de premsa, comunicats oficials sobre la crisi, informació de contacte, 

etc. A més, també funciona com a centre i nexe d’unió per poder localitzar els afectats d’una 

crisi,  com les víctimes, els familiars, etcètera. 

Blocs i Xarxes Socials 

Davant l’ús massiu dels mitjans digitals per part de gran part de la societat, les organitzacions 

han incorporat com a eines per a la comunicació de crisi els blocs i les xarxes socials. 

Actualment esdevenen com a un dels mitjans de transmissió i recepció de missatges més 

potents pel fet de ser més directes en el contacte amb el conjunt del seu públic objectiu. Per 

altre costat no és necessària la intervenció d’altres actors (per exemple, els mitjans de 

comunicació) per a comunicar la seva posició i raonaments sobre el que ha passat. Finalment, 

pot detectar i rebre les opinions, crítiques o queixes del públic de forma instantània amb el 

que l’organització recava i incrementa la seva informació respecte de la situació 

Altres recursos serien: visites dels periodistes/autoritats/familiars al lloc afectat, entrevistes de 

premsa al portaveu de l’organització, teleconferències, videoconferències, trucades 

personals, correus electrònics, etc. 
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3. ESTUDI DE CAS: GOVERN D’ESPANYA I PEDRO SÁNCHEZ. 

3.1 Marc de situació de la crisi sanitària de la Covid-19 

3.1.1 Aparició i característiques de la malaltia 

La Covid-19 (SARS-CoV-2) és una malaltia infecto-contagiosa provocada per un nou 

coronavirus que transmet un alt índex de contagiositat i provoca una alta mortalitat.  

S’ha constatat que la Covid-19 pot afectar tant a persones com a animals i que les persones 

infectades, que no pateixen símptomes, poden també transmetre el virus. D’entre els 

contagiats per aquest virus s’ha detectat que un 80% dels pacients amb símptomes presenten 

una infecció respiratòria lleu, com per exemple un refredat. Altrament, entorn del 15% 

desenvolupen una malaltia respiratòria greu amb insuficiència respiratòria per pneumònia i el 

5% necessiten cures intensives (Organització Mundial de la Salut - OMS - 2020).  

La Covid-19 es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries generades per 

mitjà de la tos, esternuts, la parla o l’acte de cantar. Aquestes partícules suspeses a l’aire 

poden produir un contagi quan s’està a prop d’una persona infectada i són inhalades. Així com 

també pel fet de tocar objectes contaminats amb aquests aerosols i que es relacionin, de 

forma posterior, amb les mucoses respiratòries.  

La persona infectada, amb símptomes o sense, pot transmetre la malaltia entre 1-2 dies abans 

dels símptomes, durant tot el període de la malaltia i fins a 5-6 dies després de la desaparició 

de la clínica. La majoria de les estimacions respecte al període d'incubació de la Covid-19 

oscil·len entre 1 i 14 dies, i en general se situen al voltant de cinc dies (OMS, 2020). 

Amb motiu d’evitar els contagis l’Organització Mundial de la Salut afirma que és de crucial 

importància mantenir una distància de seguretat mínima, d’entre un i dos metres, evitar el 

contacte amb objectes contaminats, l’ús de mascareta i rentar-se les mans de forma habitual. 

L’evidència científica ha determinat que hi ha diferents col·lectius poblacionals, com les 

persones de seixanta-cinc anys o més, o aquelles que presenten alguna malaltia crònica o 

d’immunosupressió que estan més exposades al risc de patir conseqüències molt greus com 

l’hospitalització, les cures intensives o la mort. 

Inicialment, els tipus de proves que es podien emprar a l’estat espanyol per a detectar la 

Covid-19 són: 

• PCR (reacció en cadena de la polimerasa). Aquest element de verificació detecta material 

genètic del virus a través d’una mostra de les vies respiratòries que s’extreu amb l’ajuda 

d’un bastonet i que s’ha de realitzar per personal sanitari qualificat. El resultat pot trigar 

entre 24-72 h. S’obté una alta sensibilitat per a la detecció de la malaltia. 
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• Prova de detecció d’anticossos que la persona genera en haver estat en contacte amb el 

virus. La prova consisteix a extreure una mostra de sang. És útil per saber si la persona 

ha passat la malaltia, però no en la detecció de la infecció activa. 

Es desconeix l’origen del brot, però la primera comunicació oficial, segons el fons documentals 

de l’OMS, va ser el dia 31 de desembre de 2019. Aquell dia la Comissió Municipal de Salut de 

Wuhan (província de Hubei, Xina) va notificar un conjunt de casos de pneumònia causats per 

aquest nou coronavirus, en el qual s’informava que set d’ells estaven en estat molt greu. Poc 

temps després, a partir del 13 de gener de 2020, es van començar a detectar casos fora de la 

Xina, que van ser confirmats per proves de laboratori. 

 

3.1.2 Aproximació general a la comunicació de la Covid -19 

En les darreres dècades les societats contemporànies han estat exposades, de manera 

periòdica, a situacions d'emergència sanitària i així ha quedat demostrat amb els darrers 

episodis esdevinguts arran d’epidèmies com la de l’Ebola o pandèmies com la de la grip A 

(H1N1).  

Els potencials riscos, que poden afectar a la salut de la població, augmenten a causa de 

l’efecte expansiu que ha provocat la globalització en l’esfera social, econòmica i política. Un 

canvi que ha transformat l’estil de vida de la societat, respecte de la forma de consumir, i que 

ha instaurat una nova forma de desplaçar-nos i de viatjar que generen més possibilitats de 

patir una emergència sanitària. És per això que una pandèmia, com la de la Covid-19, vulnera 

totes les fronteres territorials i situa en perill a tota la població mundial, independentment de 

la seva ètnia, ideologia i nivell de desenvolupament econòmic. 

Una de les principals reflexions que es van recollir a les jornades del Sixth Futures Forum on 

Crisi Communication,12 organitzades per l’OMS el 2004, és que: "en salut, crisi i comunicació 

estan íntimament relacionades. Totes les crisis de salut són també crisi de comunicació".  

En aquest treball ja s’ha parlat àmpliament dels diferents tipus de comunicació que estan 

involucrades en el procés, així que convé ressaltar que s’entén per crisi de salut pública. 

Churchill (2000, p.125) afirma que són aquells "esdeveniments no planejats, que impliquen 

una amenaça real, percebuda o possible contra el benestar de la societat (o algun segment), 

l'ambient o una agència de salut afectada"  

 
12 World Health Organization (2004). Sixth futures forum on crisis communication. ISBN: 92 890 1067 3 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/90535/E85056.pdf 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/90535/E85056.pdf
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En conjunt, quan parlem d’amenaça o risc és necessari determinar quin és el nivell o la 

dimensió de perillositat que estipula una població, com l’espanyola, en una situació de 

pandèmia i en funció de la seva sapiència i interpretació de la realitat.  

A l’hora de percebre una amenaça o risc s’ha de diferenciar entre risc objectiu i percebut. El 

risc objectiu és aquell que està basat i avaluat amb mètodes científics, mentre que el percebut 

prové de diferents factors subjectius, principalment de creences o experiències personals 

(Rohrmann, 1998). Així doncs, el nivell de risc acceptable deriva, en definitiva, de l’establiment 

d'estàndards individuals o socialment admesos, que són diferents dels que s'utilitzen per a 

una anàlisi de risc per metodologies científiques (Fischhoff, 1994). 

Sandman (2012), elabora una fórmula per a la comunicació de risc, en la qual estableix que 

el risc percebut és igual a la suma de l'amenaça i la indignació (risk = hazard + outrage). 

Encara més, afirma que la percepció de l’individu s'intensifica si el tipus de risc per a la salut 

compleix les següents característiques: 

• És involuntari més que voluntari. 

• Es reparteix de forma desigual entre la població. 

• No es pot evitar encara que es prenguin les precaucions necessàries. 

• Procedeix de fonts no familiars o noves. 

• Causa un dany irreversible i ocult. 

• Suposa perill per als nens o dones embarassades o per a les futures generacions. 

• Fa mal a persones conegudes més que a víctimes anònimes. 

• És desconegut des del punt de vista científic o fins i tot si és protagonista d'afirmacions 

contradictòries procedents de fonts responsables. 

• Causa la mort. 

En aquest sentit, Costa i López-García (2020) afirmen que la crisi de “la Covid-19 ha generat 

una situació d’amenaça elevada amb elevada indignació i els riscos generats pel coronavirus 

compleixen la majoria dels requisits que prediu la fórmula de Sandman” (Costa i López-García, 

p. 2). Així doncs, “aconsegueix, almenys a Espanya, una percepció de la situació molt 

marcada en termes de por i tristesa per la societat” (Brennan, 2014, citat per Costa i López-

García, p. 2). 

És una evidència que quan apareix una pandèmia d’aquestes proporcions es crea un enorme 

estat d’alarma, vulnerabilitat i desconcert, ja que la salut és un bé col·lectiu que constitueix un 

valor humà i social de gran importància. El fet que la ciutadania es mostri molt exigent, amb 
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els responsables institucionals i els experts sanitaris, quan la seva salut està en joc, reafirma 

la necessitat d’efectuar un correcte procés de difusió de les decisions preses i els criteris que 

s’han d’aplicar per a protegir i garantir la seguretat de la població.  

D’aquesta forma, la comunicació s’erigeix en element clau per a prevenir, aturar o reduir un 

problema de salut pública. D’una banda, amb la tramesa d’informació sobre quina cosa passa 

i quins són els riscos als quals s’enfronta la població i, per l’altra, facilita que les persones en 

situació de risc entenguin i adoptin les mesures de protecció necessàries per a minimitzar-la 

o pal·liar-la. 

 

3.2 Gestió de la crisi de la Covid-19 

3.2.1 Cronologia de la crisi del coronavirus a Espanya  

El dia 30 de gener del 2020 el Comitè d’Emergències RSI13 de l’OMS arriba a un consens i 

conclou que el brot constitueix una emergència de salut pública d’importància internacional 

(ESPII). L’informe declara 7818 casos a tot el món, la majoria a la Xina. 

A Espanya, el primer cas de coronavirus en l'àmbit local es coneix el dia 31 de gener de 2020. 

Es tracta d'un pacient alemany ingressat en estat lleu a l'illa de la Gomera. El 10 febrer es 

produeix el segon cas de coronavirus per mitjà d’un ciutadà britànic diagnosticat a Mallorca. 

El 23 de febrer el Ministeri de Sanitat afirma que a Espanya no es dóna el contagi local i 

l’argumenta amb raonament que els casos de contagiats són de persones procedents d'altres 

països. El tercer cas de coronavirus a Espanya es detecta el 25 de febrer quan un turista italià 

dóna positiu en un hotel de Tenerife. La situació comporta la primera quarantena massiva en 

la qual es confinen al voltant de 1000 persones durant diversos dies a l'hotel. 

De forma paral·lela, l'Organització Mundial de la Salut, després de la reunió del dia 30 de 

gener 14, continua amb la funció d’alertar i recomanar, en diverses ocasions tant a Espanya 

com a altres països, de la importància de prendre mesures al respecte i assenyala el risc que 

pot suposar per a Europa la propagació d’aquesta malaltia. 

El 8 de març se celebren multitudinàries manifestacions pel Dia de la Dona, a tot el territori 

espanyol, en què participen milers de persones, es desenvolupen actes públics de partits 

 
13 El Reglament Sanitari Internacional, o RSI (2005), és un acord entre 196 països, inclosos tots els estats membres de l'OMS, 

amb l'objectiu de treballar junts en pro de la seguretat sanitària mundial 
 
14 Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del 

brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) 
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-
emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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polítics com Vox i es disputen amb normalitat les jornades de competició de diferents esports 

professionals. 

El dia 11 de març de 2020, l’OMS declara oficialment com a pandèmia mundial el brot sorgit 

arran de la Covid-19 (SARS-CoV-2). En aquell moment a Espanya hi ha registrats 2.218 

contagiats, dels quals 138 pacients han estat donats d'alta i 54 han mort. 

El dia 14 de març, el Govern, en una reunió extraordinària del Consell de Ministres i presidida 

pel president Pedro Sánchez, aprova la declaració de l'estat d'alarma a tot el territori nacional 

per un període inicial de quinze dies, per tal d’afrontar la situació d'emergència sanitària 

provocada pel coronavirus COVID-19 a Espanya. Les mesures que s’estableixen a l’estat 

espanyol, pel que fa a drets i llibertats dels ciutadans, són unes de les més restrictives 

d’Europa. En aquest moment es comptabilitzen 7.793 casos, 517 altes i 292 morts.    

 

El “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.” (BOE, 
núm. 67, 14 març 2020) estableix i detalla totes les mesures relatives a aquest estat 
d'alarma.  

A continuació se citen alguns dels més rellevants per a la ciutadania: 

• Limitació de la llibertat de circulació de les persones, que contempla les 
excepcions per a l’adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera 
necessitat, l’assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, desplaçament al 
lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, retorn al 
lloc de residència habitual o assistència i cura a majors, menors, dependents, 
persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.  

• Suspensió de l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, 
mantenint-se a través de les modalitats a distància i en línia, sempre que sigui 
possible.  

• Tancament de locals i establiments detallistes, a excepció dels establiments 
comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera 
necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, 
productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, gasolineres i estacions de 
servei. 

• Tancament de locals o instal·lacions culturals, esportives o de lleure i 
suspensió de les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se 
exclusivament serveis de lliurament a domicili. 
 

  

El 16 de març es reuneix per primer cop el Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus per 

prendre les primeres decisions. Està integrat pel cap de l'Executiu i pels ministres de Sanitat, 

Salvador Illa; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, i Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana, Luis Ábalos, així com pels responsables tècnics d'aquests 

ministeris: el director de centre de Coordinació d'alertes i emergències sanitàries del Ministeri 

de Sanitat, Fernando Simón; el Cap de l'Estat Major de la Defensa, Miguel Villarroya; el 
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director operatiu adjunt de la Policia Nacional, José Ángel González; el director operatiu adjunt 

de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña, i la secretària general de Transports, María José Rallo. 

El dia 22 de març el president Pedro Sánchez rep el suport de les forces parlamentàries per 

a prorrogar l’estat d’alarma per quinze dies més.  

El 4 d’abril Pedro Sánchez proposa posar en marxa uns “nous pactes de la Moncloa” per fer 

front a les conseqüències econòmiques provocades per la crisi del coronavirus. La proposició 

és rebutjada pel president del PP i líder de l'oposició, Pablo Casado, que considera que es 

tracta d'un «esquer per a no retre comptes», i per Vox, tercer partit en nombre d'escons, que 

reclama la dimissió del Govern. Pedro Sánchez tampoc rep el suport dels seus socis 

d’investidura. El Partit Nacionalista Basc es mostra disposat a estudiar-la, però creu que la 

situació és molt diferent de la del 1977 i no està disposat a donar a Sánchez “un xec en blanc 

per continuar fent i desfent des d'un comandament únic”. Per la seva part, Gabriel Rufián, 

portaveu al Congrés d’Esquerra Republicana de Catalunya, estima que la sortida d'aquesta 

crisi només arribarà amb polítiques d'esquerra que, segons la seva opinió, són incompatibles 

amb un pacte polític transversal amb la dreta. Només Ciutadans, que compta amb deu 

diputats, recolza fermament uns nous pactes de la Moncloa. 

El 22 d'abril, Pedro Sánchez aconsegueix al Congrés dels Diputats la pròrroga de l'Estat 

d'alarma fins al 10 de maig i anuncia una “desescalada” del confinament amb mesures 

graduals. 

El 5 de maig el Ministeri de Sanitat dóna a conèixer la xifra de sanitaris contagiats: 44.000, la 

més elevada del món. 

El 21 de juny, amb el final de l'última pròrroga de l'estat d'alarma, el país passa al que s'ha 

denominat com a “nova normalitat”. En aquest moment el govern central i els autonòmics 

reprenen i recuperen les seves competències habituals. 

 

3.2.2 Identificació i característiques de la crisi de la Covid-19 

En l’àmbit de la comunicació de crisi del Govern espanyol existeix un manual de gestió de 

crisi, que s’anomena Manual de situació. S’actualitza a partir d’experiències anteriors, en el 

qual s’especifica i determina la crisi en tres nivells en funció de la població afectada i la seva 

ubicació geogràfica. En aquest sentit, s’estableix una fase de prealerta en la qual no 

s’estableix cap comunicació, però s’estudia com fer-la front. A continuació apareix una fase 

d’alerta i una d’operació on s’executen els protocols i mesures de gestió de la crisi.  

El Manual de comunicació es troba custodiat a Seguretat Nacional i només s’activa en cas 

d’alerta nacional. Les competències per a decidir si estem davant d’una alerta nacional 
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recauen en el president del Govern. Pel que fa a la composició del comitè de crisi està 

supeditada en funció de la situació hostil i de les competències ministerials que es vegin 

afectades. Finalment, els missatges que han d’emetre els portaveus s’estipulen en dues 

modalitats, d’informació pública i per als mitjans de comunicació (Crespo et al., 2017). 

Si fem ús de les definicions d’investigacions i dels manuals de referència de la gestió de la 

comunicació de crisi podem observar que la crisi de la Covid-19 estaria ubicada en la tipologia 

relacionada amb les de caràcter sanitari o de salut pública (salut i alimentació de Rojas, per 

exemple) i de caràcter econòmic. Així mateix, respon a un patró de gestió de crisi evitable 

(Gonzalez Herrero) per la presència d’una fase prèvia.  

Aquesta etapa de precrisi, apareix quan autoritats sanitàries internacionals, com l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS) o el Centre Europeu per a la prevenció de la Salut, difonen 

directrius, i alhora senyals, que avisen als dirigents governamentals envers el compromís de 

fer prevenció en termes sanitaris i comunicatius per pal·liar aquest episodi de possible crisi. 

Si prenem com a referència el punt anterior (3.2.1), i observem la cronologia de la Covid-19 a 

Espanya, podem observar que entre la detecció del primer cas a Canàries, el dia 31 de gener, 

i la instauració de l’estat d’alarma, el dia 14 de març, van transcórrer pràcticament quaranta-

tres dies. És a dir, s’observen indicis prou evidents que avisaren dels possibles danys i efectes 

que podia provocar el virus. De la mateixa manera, hi va haver temps suficient per a fer 

previsions per tal de gestionar la futura situació amb més garanties d’èxit. 

Tanmateix, s’observen algunes de les principals característiques que són inherents a 

situacions de crisi. En ella s'aprecien particularitats i elements com la sorpresa, la 

desestabilització, la urgència, l'estrès i el temps limitat que supedita la presa de decisions, 

l’esfera emocional dels públics afectats, la pressió mediàtica i la seva tendència descendent 

de la qualitat de la informació, així com el desafiament per a la imatge de les institucions i les 

autoritats governamentals, polítiques i sanitàries. 

No obstant això, Crespo i Garrido (2020) a “La pandèmia del Coronavirus: estratègies de 

comunicació de crisi” reconeixen dues característiques que són específiques d’aquesta crisi. 

D’una banda, es tracta d’una situació que es desenvolupa a gran escala, amb caràcter 

globalitzat i on el públic no és un segment determinat de la població sinó que resulta del 

còmput total de la societat. De l’altra, afegeixen que és una crisi intractable en un doble sentit: 

per la senzillesa i la previsibilitat de la seva detecció i també per la seva difícil gestió, en la 

qual destaquen els obstacles per a influenciar i gestionar-la per part dels líders polítics o 

dirigents públics. 
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3.2.3 Estratègia comunicativa del Govern d’Espanya 

Com reflecteix l’apartat 2.5.8, una institució té al seu abast diferents tàctiques, com el silenci, 

la negació, la confessió i la transferència de responsabilitats, per a difondre les seves 

comunicacions en el transcurs d’una crisi. 

D’entrada, les principals autoritats sanitàries i governamentals del Govern d’Espanya empren 

una estratègia de negació del problema durant la fase de no crisi i precrisi de la Covid-19. 

Convé recordar que, en comunicació de crisi, només es recomana emprar aquesta tàctica 

quan es pugui demostrar, de forma fefaent, que és una crisi irreal, ja que, altrament, es pot 

girar en contra i afectar greument la reputació, l’economia i la confiança en aquella 

organització per part de l’opinió pública (Losada, 2009).  

Il·lustren, la negació del problema, les diferents declaracions de Fernando Simón15, director 

del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, quan 

rebutja la idea de crisi sanitària durant els primers mesos de l’any 2020 amb declaracions com: 

“(...) nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso 

diagnosticado” (31/01/20), “en estos momentos, el nivel de riesgo de España es relativamente 

bajo. No hay ninguna razón para alarmarse, está controlado” (09/02/20), "en España ni hay 

virus ni se está transmitiendo la enfermedad" (23/02/20) o "no debería ser un problema grave 

celebrar eventos multitudinarios. Suspender actos supondría que el virus circula sin control 

por nuestro país” (02/03/20). La principal conseqüència d’aquestes declaracions és que 

col·laboren a menyscabar la seva credibilitat pública com a portaveu i susciten la sol·licitud de 

la seva dimissió per part d'alguns epidemiòlegs, de Vox (tercer partit en representació 

parlamentària), i, finalment, genera un debat als mitjans de comunicació sobre la seva 

idoneïtat com a portaveu. 

Aquesta negació del problema contrasta amb les declaracions de Pedro Duque16, ministre de 

Ciència i Innovació, emeses a una roda de premsa oficial el dia 21/03/20, en què afirma que 

“los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció 

esta enfermedad durante el mes de enero (...)” i el dia dos de febrer “liberamos medios e 

iniciamos cambios legales para reducir plazos, que culminaron en el Real Decreto de Estado 

de Alarma [aprovat el 14 de març] donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento”. 

 
15 Los diez errores de cálculo de Fernando Simón que España ya está pagando caro. (11 de març de 2020) [en línia] Esdiario 

[data de consulta: 12 d’abril de 2021]. 
https://www.esdiario.com/espana/590606345/Los-diez-errores-de-calculo-de-Fernando-Simon-que-Espana-ya-esta-pagando-
caro.html 
16 Pedro Duque reconoce que el Gobierno ya sabía que el coronavirus llegaría a España. (21 de març de 2020) [en línia] 

Medierráneo digital [data de consulta: 13 d’abril de 2021]. 
https://www.youtube.com/watch?v=lmWt0gitnms 

https://www.esdiario.com/espana/590606345/Los-diez-errores-de-calculo-de-Fernando-Simon-que-Espana-ya-esta-pagando-caro.html
https://www.esdiario.com/espana/590606345/Los-diez-errores-de-calculo-de-Fernando-Simon-que-Espana-ya-esta-pagando-caro.html
https://www.youtube.com/watch?v=lmWt0gitnms
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Per tant, deixa entreveure que des del mes de gener l’executiu i les autoritats sanitàries ja 

sabien de la perillositat del virus i l’amenaça que suposava pel conjunt de la societat. 

En aquest sentit, Josep Maria Brugués, consultor de comunicació corporativa especialitzat en 

crisi i formador de portaveus, afirma que hi va haver una manca de previsió generalitzada en 

molts països del món i que el Govern d’Espanya es va refiar del fet que cap altre país havia 

decretat la situació com a pandèmia. No obstant això, remarca que és un fet habitual que en 

l’àmbit dels representants institucionals espanyols tingui lloc “una cultura de la improvisació. 

La política es mou molt per la improvisació i quan els hi parles de crisi els hi sona a xinès, 

perquè sempre et diuen: la crisi?, vivim cada dia amb crisi” (Brugués, 2021).  

Segonament, a partir de l’eclosió definitiva de la crisi, arran que l’Organització Mundial de la 

Salut decreta com a pandèmia mundial el brot del virus de la Covid-19, el Govern d’Espanya 

adopta una posició de confessió de la crisi en la qual es mostra proactiu en el propòsit de 

solucionar el problema d’una manera eficaç, transparent i efectiva. Decreta l’estat d’alarma i 

ofereix informació amb comunicats oficials, notes i rodes de premsa, a les webs oficials dels 

principals ministeris implicats (Presidència, Interior, Sanitat, etcètera) i comptes oficials a les 

principals xarxes socials. D’altra banda, l'Executiu realitza una important campanya de 

comunicació institucional amb anuncis i eslògans que fusionen la sensibilització contra el virus 

(comunicació de risc) i el relat polític que desitgen instal·lar en l’opinió pública. Altrament, 

atenen els mitjans de comunicació amb la concessió d’entrevistes i declaracions de forma 

diària.  

Finalment, en el desenvolupament dels primers compassos de la crisi s’observa també una 

certa transferència de la responsabilitat del Govern cap a altres actors que formen part de 

la crisi. N’és un exemple, la culpabilitat a l’oposició per la manca d’acord per a portar a terme 

els denominats Pactes de la Moncloa, el fet que aquesta mateixa oposició governi en 

determinades comunitats autònomes i faciliti, de forma tardanera, les dades dels seus afectats 

per l’epidèmia o quan els intermediaris i proveïdors xinesos17 entreguen una partida 

defectuosa de tests ràpids per a la detecció de la Covid-19, en comptes d’assumir la 

responsabilitat d’una gestió defectuosa.     

3.2.4 Elecció portaveus i les seves compareixences 

En el marc d’una situació de crisi es recomana, de forma habitual, la figura “d’un portaveu 

únic, fàcil d’identificar i amb una responsabilitat en la jerarquia de poder dins de l’organització 

que afavoreixi la confiança del públic en la seva capacitat per a donar solució a la situació de 

 
17 China asegura que España compró test rápidos de coronavirus a una empresa no autoritzada (26 de març de 2020) [en 

línia] El Periódico [data de consulta: 15 d’abril de 2021]. 
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200326/test-coronavirus-espana-china-7905710 

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200326/test-coronavirus-espana-china-7905710
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crisi (Crespo et al., 2017). L’objectiu és el de centrar la comunicació de l’organització en una 

única veu a fi d’evitar duplicitats i contradiccions en les informacions.  

No obstant això, l’estratègia del Govern espanyol consisteix a emprar com a portaveus, per 

un cantó, tots els membres del Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus. Un comitè, com ja 

s’ha esmentat anteriorment, que està integrat pel president del Govern i pels ministres Illa, 

Grande-Marlaska, Robles, i Ábalos, així com pels responsables tècnics d'aquests ministeris: 

Fernando Simón, Miguel Villarroya, José Ángel González, Laurentino Ceña i María José Rallo. 

Per l’altre, en les compareixences diàries, i a banda d’aquests components, han fet aparicions 

fins a nou persones més amb diferent grau de rellevància i jerarquia com són: María José 

Sierra (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias), Patricia Lacruz 

(directora general de Cartera Básica y Farmacia del Ministerio de Sanidad), María Jesús 

Lamas (directora de la Agencia Española del Medicamento), Raquel Yotti (directora del 

Instituto de Salud Carlos III) i Rodrigo Gutiérrez (director general de Ordenación Profesional 

del Ministerio de Sanidad).  

L’ús d’aquesta estratègia de portaveus coral és considerada desencertada per Carles Pont, 

professor de Comunicació política i de crisi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ja que a 

banda de considerar-la com “una sobreactuació de la política, cosa que en crisi es dóna molt 

sovint, és contraproduent per a marcar un relat clar i nítid del missatge”. L’expert assenyala 

que, malgrat que els manuals recomanen una sola persona, “en una crisi com aquesta, en la 

qual té un pes molt específic la part tècnica, hi podrien haver, fins i tot, dues persones: un 

tècnic i un polític. Un tècnic per a explicar la dimensió sanitària de la crisi i la seva part més 

complexa i un polític per a explicar les decisions que es prenen pel risc d’aquesta situació” 

(Pont, 2021). 

Els portaveus compareixien de forma diària, en day time (des de les 12:30 fins a les 15:30) i 

després de la reunió del Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus. Una estratègia quotidiana 

en l’exposició comunicativa que comporta la celebració de fins a un total de 58 rodes de 

premsa durant els mesos de març i abril de 2020. 

L’informe Navigating the Infodemic del Reuters Institute18 realitza, durant els mesos de març i 

abril, un estudi per a esbrinar la recepció i percepció de la ciutadania envers la comunicació i 

la informació subministrada per diferents governs del món. Espanya apareix, amb un 

percentatge del 40%, com el país en què ha contribuït en menor mesura per tal que la 

 
18 Navegando la “infodemia”: así consume y califica las noticias y la información sobre el coronavirus la gente en seis paises 

(18 d’abril de 2020) [en línia] Reuters Institute [data de consulta: 26 d’abril de 2021]. 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/navegando-la-infodemia-asi-consume-noticias-e-informacion-sobre-coronavirus-espana-
argentina-otros-paises 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/navegando-la-infodemia-asi-consume-noticias-e-informacion-sobre-coronavirus-espana-argentina-otros-paises
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/navegando-la-infodemia-asi-consume-noticias-e-informacion-sobre-coronavirus-espana-argentina-otros-paises
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ciutadania comprengui la pandèmia, enfront de resultats del 63% de la Gran Bretanya o del 

64% de l’Argentina. 

 

Gràfic 1.  Recepció envers les comunicacions governamentals en referència de la pandèmia del coronavirus (Reuters Institute, 
2020) Font: Castillo, A & Fernández, A.; Puentes, I.. (2020, p. 8). Elaboració i adaptació pròpia. 

En definitiva, ens trobem amb una gestió de portaveus “tècnica i institucional multiplicada 

(que) permet, en positiu, portar la iniciativa i ser proactius en els missatges enviats a la 

societat. En negatiu, multiplica els riscos de contradicció del missatge i copa tot l'espai 

mediàtic, el satura, obrint per a la ciutadania un escenari d'atenció i de tensió permanent” 

(Costa i López-García, 2020, p.10). 

 

3.3 Compareixences de Pedro Sánchez, president del Govern d’Espanya 

La principal via de comunicació de crisi i de risc del president del Govern d'Espanya, està 

basada a realitzar compareixences públiques fent ús mitjà televisiu, en ser el mitjà de 

comunicació tradicional més rellevant i amb més possibilitat de difusió a Espanya.  

El format habitual que utilitza és el de la roda de premsa telemàtica en directe, en la qual 

Pedro Sánchez esdevé com a principal i únic protagonista i escenifica una comunicació 

proactiva davant la ciutadania. El centre neuràlgic de l’emissió és el Palau de la Moncloa, des 

d’on es fa una difusió per a tots els mitjans i de, forma paral·lela, en streaming per les diferents 

xarxes socials. La configuració i la dinàmica de les compareixences del president sempre 

tenen una estructura molt definida i es repeteix en totes i cadascuna de les seves aparicions.   

 

3.3.1 Aparició setmanal, en horari de màxima audiència i dia festiu 

Com a norma general, el president efectua, de forma aproximada, una aparició setmanal en 

horari de màxima audiència. Són realitzades durant el període de confinament ciutadà, en 

dies festius (de forma habitual els dissabtes i diumenges) i en horaris de màxima audiència i 
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difusió com són la franja dels telenotícies (de les 15 i les 21 hores). La més important, i la que 

més espectadors va tenir, va ser la del dissabte 14 de març, quan va declarar l'estat d'alarma. 

Aquest dia, la compareixença del president de Govern va ser seguida per més de 17 milions 

d'espectadors amb un 78% de quota de pantalla, segons el registre de Barlovento 

Comunicació. A partir d’aquesta primera intervenció la seva quota cau d’una forma gradual.   

Afirma Izaguirre19, que les hores de les seves compareixences estan molt planificades i no 

són casuals: “sus apariciones hacia las tres de la tarde consiguen un doble objetivo: por una 

parte, obligar a los informativos a conectar con la señal en directo de su comparecencia, de 

manera que pueda trasladar el mensaje a la ciudadanía sin intermediarios; por otra, también 

impiden el 'filtro' de los telediarios: ya no son los periodistas quienes seleccionan qué mensaje 

priorizar para emitir en televisión, sino que es Sánchez quien lo coloca directamente en 

pantalla”.  

Per tant, s’erigeix en agenda setter pel fet de configurar-se com a emissor principal i generador 

d’informació. Una posició que li permet accedir als mitjans de comunicació d’una forma molt 

més senzilla que altres actors que participen de l’esfera pública. Així doncs, des d’una situació 

de legitimitat institucional facilita una informació actualitzada on relata les dures mesures que 

s’aproven (situació de confinament general, l’estat d'alarma, les successives pròrrogues, entre 

d'altres) així com les recomanacions per a pal·liar la frenada en sec de grans sectors de 

l'economia del país amb la paralització de les activitats econòmiques no essencials.  

García, Pérez i Rodríguez (2020) constaten en el seu estudi “Portavoces oficiales y estrategia 

audiovisual en la crisi de la Covid-19 en España” que durant el període de temps que van 

examinar (mesos de març i abril) les compareixences del president de Govern va comptar 

amb una àmplia cobertura de les televisions generalistes i un acumulat d'audiència de més de 

85 milions, una vegada conjugades totes les dades, en termes de televidents, aportades per 

Barlovento Comunicació. En paraules dels autors: “probablemente, y desde la noche del 23F, 

ningún gobernante en España, ha gozado de tanta atención en televisión como Pedro 

Sánchez, quien ha tenido la oportunidad de empatizar, explicar, justificarse y de usar una gran 

variedad de recursos retóricos destinados a tan amplios públicos” (García, et al., 2020, p. 8). 

Per tant, estaríem davant d’un gran èxit en l'àmbit de la seva comunicació proactiva. 

 

 

 
19 La estrategia de comunicación de Sánchez: hablar solo en festivos y a la hora del telediario (13 d’abril de 2020) [en línia] 

política online [data de consulta: 15 d’abril de 2021]. 
https://www.lapoliticaonline.es/nota/84109-la-estrategia-de-comunicacion-de-sanchez-hablar-solo-en-festivos-y-a-la-hora-del-
telediario/ 

https://www.lapoliticaonline.es/nota/84109-la-estrategia-de-comunicacion-de-sanchez-hablar-solo-en-festivos-y-a-la-hora-del-telediario/
https://www.lapoliticaonline.es/nota/84109-la-estrategia-de-comunicacion-de-sanchez-hablar-solo-en-festivos-y-a-la-hora-del-telediario/
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3.3.2 Duració i estructura de les compareixences  

Pedro Sánchez, en les seves compareixences, destina una part inicial del seu missatge 

presidencial a plantejar diferents elements narratius i argumentatius, que entre altres temes, 

criden a la unitat política i a la solidaritat ciutadana. Altrament, a la part expositiva anticipa les 

mesures a implantar, sense entrar en detalls ni precisar quines accions concretes es 

materialitzaran, i que es barregen amb quines són les disposicions que ha aprovat el govern. 

Finalment, atén les preguntes dels mitjans que sempre estan interessats en detalls o en 

futures decisions. 

Les seves locucions davant la ciutadania tenen una durada variable. Les compareixences del 

president solen tenir una durada inicial de 20 o 25 minuts, encara que en alguna ocasió ha 

anat fins als 37 minuts, on Pedro Sánchez ofereix un discurs amb l’exposició dels temes 

importants que necessita comunicar a la ciutadania. De forma posterior, el president ocupa la 

resta del temps a respondre als periodistes per mitjà d’un torn de preguntes per la premsa. 

Aquesta part de la roda de premsa sol allargar-se durant 30 o 40 minuts més. 

La següent taula mostra un resum del total de les onze rodes de premsa que el president del 

Govern ha fet un total durant els mesos de març i abril de 2020. 

Data 
compareixença 

Duració del 
discurs 

Duració torn 
de preguntes 

Temps total Nº de mitjans 
participants 

Nombre de 
preguntes 

12 març 26:56 13:07 39:58 9 9 

13 març 8:35 - 8:35 - - 

14 març 24:07 28:59 53:06 10 18 

17 març 28:27 27:31 55:58 8 11 

21 març 37:43 23:18 1:01:01 8 17 

22 març 19:52 29:18 49:10 7 16 

28 març 16:56 30:49 47:45 10 16 

4 abril 25:20 34:51 49:00 9 18 

12 abril 17:20 22:39 39:59 9 9 

18 abril 22:42 45:32 1:08:14 9 17 

25 abril 20:17 44:28 1:04:45 9 19 

11 rodes de premsa 88 150 

Taula 1 Rodes de premsa del President del Govern. Font: Castillo, Fernández, i Puentes (2020). Elaboració i adaptació pròpia. 

  

Nombre de compareixences 11 

Compareixences amb torn de pregunta 10 / 11 

Durada mitjana de les compareixences 00:54:28 

Durada mitjana torn preguntes 00:29:19 

% Mig de temps de compareixença dedicat a preguntes 53,78% 

Mitjana de torns de pregunta per compareixença 8,7 

Taula 2. Indicadors de la relació entre la relació entre Pedro Sánchez i els mitjans. Font: Rojo, J., Moreno, S. y Soler, A. (2020). 
Elaboració i adaptació pròpia. 
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Carles Pont, afirma que, tot i les dificultats del govern per a establir una roda de premsa amb 

el seu format habitual a causa del confinament dels periodistes, hagués sigut recomanable no 

barrejar el missatge institucional que s’ha de difondre cap a la ciutadania amb el missatge que 

s’emet en resposta a les qüestions dels periodistes. En aquest sentit, “el format del missatge 

que s’ha de donar al periodista té poc a veure, encara que es vulgui fer un acte de 

transparència, amb el missatge que s’ha de donar a la població en general”. Quan un 

periodista pregunta i repregunta “no contextualitza, perquè moltes vegades el mateix 

periodista ja té part de la informació. En canvi, un ciutadà normal necessita el context”. En 

barrejar-se les rodes de premsa, dirigides fonamentalment per als periodistes, amb el 

missatge institucional, dirigit al conjunt de la ciutadania espanyola, “queda un format molt llarg 

(...) i poc concret. Poc entenedor, fins i tot, per al públic en general”. En aquest sentit, aquesta 

descontextualització pot generar dissonàncies molt greus en l’espectador que comportin 

percepcions de risc més altes de les que realment existien i, a banda d’això, adobar el terreny 

per a la producció de fake news, per a la desinformació o la percepció d’un risc més elevat del 

real (Pont, 2021).   

Altrament, aquesta “abundància de compareixences presidencials (una cada quatre dies de 

mitjana) sumada a la seva extensa durada pot provocar un efecte de saturació informativa, 

que faci al ciutadà perdre l'interès o augmentar la seva valoració negativa de la gestió” 

(Castillo, et al. 2020).  

En referència al torn de preguntes dels mitjans s’observa una estructuració del format en dues 

etapes. D’una banda, i davant de la impossibilitat d’assistir a la sala de premsa del Palau de 

la Moncloa per les mesures de decretades per a evitar possibles contagis entre els 

participants, s’instaura un sistema en el qual els periodistes envien les seves preguntes a un 

xat de grup de Whatsapp creat expressament per a aquesta funció. A partir d’aquí, Miguel 

Ángel Oliver, Secretari d'Estat de Comunicació, escull les preguntes que contesta el president. 

Un fet molt criticat on “el coneixement previ de les preguntes permetia als membres del govern 

planificar respostes i, implícitament, establia un filtre arbitrari mitjançant el qual el Govern 

podia seleccionar només les preguntes més convenients” (Rojo, et al. 2020, p. 13).  

A conseqüència d’aquesta forma de procedir, els periodistes que fan la cobertura de les 

compareixences del president signen un manifest en el qual denuncien aquesta pràctica i que 

classifiquen de censura. Remarquen la necessitat d’exercir una labor de control, per mitjà de 

la pregunta i la repregunta als membres del Govern i on l’Estat, en temps d’estat d’alarma 

disposa d’uns poders, envers drets i llibertats de les persones, molt superiors als habituals. 

De l’altra, i arran d’aquesta situació, el Govern modifica, el dia 6 d’abril, la forma de qüestionar 

al president i els periodistes entren en directe per mitjà de videotrucades. L’elecció es fa de 
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manera aleatòria entre els mitjans que realitzen la cobertura habitual durant tot l’any i els que 

s’han acreditat, de forma específica, per a informar d’aquests fets.  

Joan Francesc Cánovas, codirector del Màster en Comunicació Corporativa i Estratègica de 

la UPF, ressalta que la manca de puntualitat del Govern (en alguna ocasió el president va 

comparèixer hores més tard del que s’havia anunciat) i aquesta selecció de preguntes per part 

de la Secretaria d’Estat del Govern, no ajuda a la comunicació de crisi. “Un dels components 

que sempre remarquem els que ens dediquem a això és que la percepció que generis ha de 

ser de transparència. En el moment en què fas aquest filtratge o no et presentes puntual a 

una compareixença, més enllà de què hi hagi un motiu justificat, generes una impressió 

d’opacitat. Aquesta percepció d’opacitat va en contra dels principis comunicatius de la 

comunicació de crisi que són: ser transparent, ser clar, ser net i si alguna cosa no la saps o 

no es pot comunicar encara, ser franc i explicar-ho” (Cánovas, 2021). 

 

3.3.3 Anàlisi de la temàtica del discurs del president del Govern  

Alfredo Arceo i Sergio Álvarez20 analitzen, a “La agenda building de Pedro Sánchez ante la 

crisis del Covid-19”, set intervencions pronunciades entre el 13 i el 28 de març. Elaboren una 

anàlisi de contingut per trobar aquells ítems que apareixen de forma recurrent i habitual en els 

discursos que Pedro Sánchez efectua, en directe des del Palau de la Moncloa, i en el marc 

de les seves compareixences setmanals. 

Si partim de la premissa que l’agenda setting dirigeix la nostra atenció en les primeres etapes 

formatives de la formació de l’opinió pública (McCombs, 2004, p. 53), cal remarcar que és 

l'agenda setting d'atributs la que constitueix un segon nivell en el qual, un cop transmesa la 

rellevància més gran d'uns assumptes sobre els altres, es transmet la importància relativa de 

cada característica atribuïda al tema (citat per Arceo i Álvarez, Wanta et al., 2004). 

L’estudi d’Arceo i Álvarez resulta molt interessant perquè analitza el contingut de les 

declaracions de Pedro Sánchez per tal d’esbrinar els atributs particulars de la crisi de la Covid-

19 i com el president associa aquestes singularitats en el seu acte comunicatiu.  

Els autors estableixen una segmentació dels temes que el president del Govern empra en la 

construcció dels seus discursos institucionals i per cada ítem anoten la seva duració i la sumen 

a una categoria determinada. Així doncs, podem observar que els temes dels quals ha parlat 

més Pedro Sánchez a les seves intervencions institucionals en directe són:  

 
20 ARCEO, A., & ÁLVAREZ, S. (2020). La agenda building de Pedro Sánchez ante la crisis del COVID-19 : descripción de sus 

atributos e impacto sobre los medios y la opinión pública. 363–377. 
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Gràfic 2. Percentatges de el temps ocupat per cada categoria temàtica en el total de declaracions institucionals de Pedro Sánchez. 

Font: Arceo, A., & Álvarez, S. (2020, p. 7). Elaboració i adaptació pròpia. 

• Política (34,97%): categoria que engloba temàtiques on Sánchez parla sobre l'Estat 

(Constitució), partits polítics, administracions (CCAA, ens locals, etc.), els drets de la 

ciutadania i les idees d'unió o divisió (cooperar amb solidaritat, acció conjunta, etc.).  

• Agents socials (30,85%): secció que recull les apel·lacions a la comunitat o la societat; 

també compila aquells fragments dedicats als treballadors assalariats, els empresaris, els 

autònoms o els científics.  

• Conflicte (26,54%): apartat que agrupa diferents termes poètics i expressius amb l’ús de 

metàfores, generalment de caràcter bèl·lic, com ara lluita, batalla, combat i la victòria o derrota 

contra el virus. 

• Sanitat (17,82%). Secció destinada a aquells fragments que Sánchez dedica a la pandèmia 

o als recursos sanitaris. Per exemple: crisi sanitària, risc de contagi, pacients, centres 

hospitalaris, medicaments, etcètera. Realitza també una funció conativa amb consells sobre 

la conducta social, personal o econòmica. Un dels assumptes que més destaquen en el 

discurs són les normes i consells de prevenció per a evitar la dispersió de virus. 

• Serveis (15,19%). Categoria que congrega aspectes relacionats del discurs del president en 

referència als serveis educatius, transport, habitatge, energia o alimentació. 

• Al·lusions al futur (15,03%). Presència en els discursos de Pedro Sánchez d’evocacions a 

la "recuperació", el "rellançament" o el final de la pandèmia. 

• Mencions a xifres (11,80%). L’al·locució del president introdueix una funció referencial amb 

l’aportació de mencions quantitatives amb estadístiques o costos sobre: nombre d'anàlisis 
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elaborades, nombre d'afectats, nombre de persones curades o la quantitat de la despesa 

sanitària. 

• Actors internacionals (10,16%): secció que inclou aquells ítems on Pedro Sánchez cita a 

blocs geopolítics, organismes supranacionals o altres països. 

• Forces de l'ordre (6,74%). Categoria emprada per a rastrejar els fragments del discurs que 

el president Sánchez assigna a les policies, la Guàrdia Civil i les Forces Armades. 

Altrament, el Centre d'Investigacions Sociològiques21 (CIS) publica durant el mes d’abril els 

seus resultats en el que s’inclouen respostes espontànies dels enquestats sobre quin és el 

principal problema que perceben a Espanya. El 42,3% dels participants col·loquen el 

coronavirus com a principal problema i preocupació en aquest determinat moment. El segueix 

el mal comportament dels polítics (9.9%) i l’atur (7,7%), com a tercer punt més problemàtic. 

En quart lloc se situen els problemes polítics en general (7,0%) i el Govern, la mala gestió de 

la Covid-19 del Govern i la falta d’informació i ajudes, amb un 5,8%, esdevé com el cinquè 

més esmentat per part dels ciutadans consultats. 

 

 Pregunta del CIS 
Intervencions de 
Pedro Sánchez 

Sanitat 19,6% 17,82% 

Política 

68,4% 

(inclou vuit tipus de resposta espontània relacionades 
amb el tema) 

34,97% 

Agents 
socials 

13,6% 

(inclou les respostes espontànies “problemes d’indoles 
social” i “els ciutadans” 

30,85% 

Serveis 
6,4% 

(inclou les respostes “educació” i “pensions”) 
15,19% 

Futur 

43,5% 

(inclou problemes d’índole econòmica” i problemes 
derivats de la Covid-19”) 

15,03% 

Taula 3. Comparativa entre respostes de la ciutadania als principals problemes a Espanya, i l'atenció dedicada per Sánchez en 

les seves intervencions.. Font: Arceo, A., & Álvarez, S. (2020, p. 10). Elaboració i adaptació pròpia. 

Si comparem aquest estudi amb els resultats d’Arceo i Álvarez podem observar que l’agenda 

del públic i la del Govern no concorden. En aquest sentit, exhibeixen un allunyament entre el 

qual resulta rellevant per a la població i el que transmet el president d’Espanya amb els seus 

missatges institucionals. “La correlación entre las agendas política y pública de atributos es 

manifiestamente insuficiente en términos estadísticos. Incluso en esos atributos con cierta 

 
21 Baròmetre especial d’Abril 2020 (01 d’abril de 2020) [en línia] Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) [data de consulta: 

18 d’abril de 2021]. 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14505 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14505
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coincidencia, la ciudadanía se diferencia de Sánchez por su fondo negativo. En definitiva, el 

presidente no logra mostrarse como la solución” (Arceo i Álvarez, 2020, p. 12). 

Per la seva part, l’agenda mediàtica i la política tampoc tenen coincidències, ja que la 

mediàtica se centra, bàsicament, en termes sanitaris (“Ministerio Sanidad”, “dar positivo”, 

“material sanitario”, etcètera) mentre que a les intervencions del president envers aquests 

atributs apareixen en el quart lloc amb una presència del 17,82%.    

Una major correspondència entre agendes, en el cas que ens ocupa, resulta essencial pel fet 

que la Covid-19 esdevé com un tema desconegut per a molts dels actors que participen en el 

procés de comunicació. A més, la complexitat informativa i comunicativa no ajuda a eliminar 

la sensació de risc.  

Per ajudar a les autoritats nacionals a elaborar una adequada planificació de la comunicació 

en situacions de brots epidèmics, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) divulgà una guia22 

dividida en diverses etapes. En l'apartat anomenat "el procés d'escoltar" efectuava aquesta 

advertència per a minimitzar la percepció de risc: 

“Saber escuchar es fundamental para la comunicación de riesgos y puede ayudar a las 

autoridades sanitarias a entender lo que la gente piensa, las necesidades de información 

comunitaria y las fuentes de información fidedignas en una región afectada. Asimismo, puede 

ayudar a descubrir obstáculos de índole cultural, política y de comunicación para la gestión 

del brote, y, en consecuencia, complir una función que complemente la del epidemiólogo como 

parte del equipo de gestión del brote” (OMS, 2009, p. 15). 

Josep Maria Brugués subratlla que “conèixer el públic és fonamental, no només en 

comunicació de crisi sinó en comunicació general. [...] i “s’ha de preparar molt bé el discurs 

que s’ha de donar davant dels mitjans de comunicació perquè aquests ho facin arribar a 

l’audiència. Per tant, s’ha de preparar allò que vol sentir la gent. [...] I que és el que vol sentir 

la gent? La gent vol sentir: salut i economia. I no si el querosè ha apujat el preu o si el nivell 

de contaminació ha baixat. Això a la gent no l’interessa. Un fet que demostra que ells no 

estaven escoltant a la gent ni s’havien posat al lloc de la gent. Jo trobo que els hi faltà molta 

empatia” (Brugués, 2021). 

3.3.4 Comunicació verbal de Pedro Sánchez 

En la comunicació verbal del president del Govern destaca un element que es repeteix de 

manera recurrent en totes les seves compareixences: l’ús de la metàfora bèl·lica. Es tracta 

d’un discurs que està carregat d'èpica per a ressaltar la gran amenaça que suposa la crisi, 

 
22 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2008). [en línia]  Guía de la Organización Mundial de la Salud para planificar la 

comunicación en caso de brotes epidémicos. [data de consulta: 30 d’abril de  2021]. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44162/9789243597447_spa.pdf?sequence=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44162/9789243597447_spa.pdf?sequence=1
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transmetre una sensació de control per part del Govern i la necessitat d'una unió de tota la 

ciutadania davant d’un enemic comú que es personalitza en el virus.  

Carles Pont ressalta que l’objectiu inicial d’aquest tipus de comunicació verbal és transmetre 

“un cert pànic d’una forma preventiva. El fet que hi hagin uniformats i que facin servir un 

llenguatge tan bèl·lic té a veure amb traslladar a la població una sensació de gravetat per la 

crisi”. A banda d’això, remarca que en comunicació de crisi sempre és important realitzar una 

construcció positiva de les accions i integrar de tots els públics possibles en el missatge. 

Aquest és un fet que no es va aconseguir d’inici, ja que “a les primeres setmanes només es 

va veure que hi havia un missatge de càstig i aquest és un missatge que és molt 

contraproduent perquè el que s’aconsegueix és posar-te en contra la població”. (Pont, 2021). 

Altrament, apareixen, en les compareixences diàries del Govern, representants de les Forces 

Armades (FFAA) i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) que reforcen, encara més, 

el relat bèl·lic gràcies al valor icònic inherent de les seves institucions. D’una banda, perquè 

la seva inusual intervenció en les rodes de premsa envia un missatge en si mateix de l’extrema 

gravetat de la situació i de l’altra, pels símbols marcials instaurats en la ment de la població 

que durant anys, i per mitjà de productes de ficció audiovisual com pel·lícules o sèries de 

televisió, subscriuen aquesta tessitura.  

No obstant això, “les mancances comunicatives i la inexperiència d'aquests portaveus va 

acabar generant problemes molt més greus al Govern que els beneficis que esperaven recollir 

amb el seu concurs” (López-García, 2020, p. 11). N’és un exemple la declaració del general 

de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago, que en resposta a una qüestió sobre fake news 

afirma que “otra de las líneas de trabajo es minimizar ese clima contrario a la gestión de la 

crisis por parte del Gobierno”. Un fet que és titllat de manipulació, de manca de transparència 

en les comunicacions, de persecució de les opinions contràries al Govern i criticat, tant per 

l’oposició política com pels mitjans de comunicació.  

Arran d’aquesta conjuntura, el Govern decideix implantar un canvi d’estratègia comunicativa 

i, a partir del dia 6 d’abril de 2020, elimina la presència de les FFAA i FCSE de les rodes de 

premsa diàries efectuades pel Comitè de Gestió Tècnica de la Crisi de la Covid-19. 

La utilització del llenguatge bèl·lic com a tècnica discursiva del president exposa, doncs, la 

importància de la metàfora com a articulació cognitiva que permet explicar la realitat d’una 

determinada manera. En aquest sentit, cal remarcar que el llenguatge és molt important 

perquè dóna significat a la construcció de l'imaginari col·lectiu, genera pensament i promou 

conductes. Per tant, l'elecció d'una metàfora o una altra també permet al receptor interpretar 

la realitat de diferent manera. 
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A continuació se cita un exemple del llenguatge bèl·lic i la idea de guerra com a base del 

discurs del president del Govern d’Espanya:   

“Angustia, esperanza y desolación. Fuerza del enemigo que nos ha invadido, enemigo 

tan letal, lucha firme y guerra. Todavía estamos lejos de esa victoria. No podemos 

deponer las armas, sino que tenemos que seguir combatiendo. Nada nos va a detener 

hasta vencer esta guerra” (Pedro Sánchez, 12 abril de 2020)  

En referència a aquest assumpte, Inés Olza23, investigadora de la ICS de la Universitat de 

Navarra, afirma, des d’un enfocament acadèmic del llenguatge i la cognició, que plantejar això 

com una batalla contra un enemic invisible fa que perdem matisos del que passa, perquè no 

quadra amb la realitat, arrossega la societat cap a la frustració i contribueix a percebre “l’estat 

de vigilància”.   

Així doncs, aquestes metàfores bèl·liques contribueixen a crear un efecte col·lateral i sorgeix 

un fenomen, durant l’època de confinament, conegut com a “policia de balcó24”. Alguns 

ciutadans, sotmesos a processos de por, tristesa, ràbia, estrès i pànic social per l’aparició 

pandèmia i l’ús del llenguatge bèl·lic, es tornen més vigilants i emeten denúncies públiques 

des del balcó de casa seva sobre conductes suposadament impròpies de determinats 

vianants. Júlia Pascual, directora del Centro de Terapia Breve Estratégica de Barcelona, 

addueix aquest comportament al fet que “las broncas o incluso los insultos que profieren 

algunos vecinos contra otros, por supuestamente incumplir las normas del confinamiento, les 

ayudan a calmar esa ansiedad porque entienden que estan “contribuyendo a combatir el 

coronavirus” (citat per Muñoz, 2020). 

A banda del llenguatge bèl·lic, en els discursos del president del Govern es repeteixen alguns 

missatges de forma habitual. Algunes mostres són: eslògans paternalistes (“treballem sense 

descans, no deixarem ningú enrere”), voluntaristes (“el que calgui, on calgui, quan calgui"), 

crides a la unitat nacional ("aquesta crisi la vencerem units"), és una pandèmia 

internacional (“tots els països del món estan sotmesos a aquesta dura prova”), 

l’excepcionalitat de la situació (“una catàstrofe per la qual la humanitat no estava 

preparada”), la duresa de les mesures (“són dràstiques i tindran conseqüències”), 

agraïments (sanitaris, policia, etc.) i la concentració de les decisions en els experts (“la 

seva important labor ens orienta i guia la nostra determinació”), (Castillo, et al. 2020).  

 
23 Si vemos el Covid-19 solo en términos de una guerra, nos perdemos otras maneras de verlo” (març de 2020) [en línia] Naiz 

[data de consulta: 15 d’abril de 2021]. 
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20200403/si-vemos-el-covid-19-solo-en-terminos-de-una-guerra-nos-perdemos-otras-
maneras-de-verlo 
24 ‘Policía de balcón’: cuando el vecino se erige en autoridad (maig de 2020) [en línia] La Vanguardia [data de consulta: 23 

d’abril de 2021]. 
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200502/48894083154/policia-de-balcon-cuando-el-vecino-se-erige-en-
autoridad.html 

https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20200403/si-vemos-el-covid-19-solo-en-terminos-de-una-guerra-nos-perdemos-otras-maneras-de-verlo
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20200403/si-vemos-el-covid-19-solo-en-terminos-de-una-guerra-nos-perdemos-otras-maneras-de-verlo
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200502/48894083154/policia-de-balcon-cuando-el-vecino-se-erige-en-autoridad.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200502/48894083154/policia-de-balcon-cuando-el-vecino-se-erige-en-autoridad.html
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De manera complementària, Pedro Sánchez utilitza un llenguatge retòric i simbòlic, carregat 

d’adjectius, sinònims i estereotips (batalla, herois, experts, la nostra gent gran, els nostres fills 

i filles, solidaritat o justícia) que impliquen que el seu discurs, en determinats moments, perdi 

concisió i es torni una mica vague per a l’espectador.  

Finalment, s’aprecia la tramesa d’informació falsa o errònia en el transcurs de les seves 

compareixences i que després s’ha sabut per les rectificacions fetes pels membres del Govern 

o pel contrast de diferents dades que han avalat aquestes defectuoses informacions. Una 

bona mostra és la declaració del president del dia 22 de març en què afirma que després 

d’una setmana de confinament es disposa de més informació sobre la Covid-19 i que han 

descobert que el virus es transmet també pels anomenats pacients asimptomàtics. Una 

informació que no és correcta, ja que a finals de gener ja hi havien informacions25 que 

alertaven de tot el contrari.  

Un altre exemple és el del Comitè Científic d’Experts. El president afirma en diferents 

compareixences que és l’òrgan amb el qual es basen les decisions per a decretar el Pla de 

desescalada. Mesos després, per mitjà d’una declaració institucional26 de Salvador Illa “s’ha 

descobert i s’ha confirmat que no ha existit mai aquest comitè d’experts ni s’han reunit mai. Sí 

que és veritat que han dit noms de persones, però no s’han reunit mai” (Brugués, 2021).  

 

3.3.5 Comunicació no verbal del president del Govern 

Per a documentar i elaborar una anàlisi acurada de la gestualitat de Pedro Sánchez seria 

necessari fer un extens examen de les 11 compareixences que celebrà durant els mesos de 

març i abril. Una empresa, doncs, que podria, fins i tot, representar i esdevenir en un treball 

de fi de grau en si mateix, cosa que no és el propòsit d’aquesta secció.  

Així doncs, a continuació s’elabora un resum dels principals trets que són característics en la 

comunicació no verbal del president del Govern. És important ressaltar que per analitzar, de 

forma correcta, la comunicació no verbal s’ha de contextualitzar i que aquest examen no és 

adequat realitzar-ho d’una manera aïllada. Per tant, s’ha de tenir sempre present el moment 

en el qual es produeix el gest i quin és el tema sobre el qual parla l’emissor en aquell instant. 

 
25 China confirma que el coronavirus es contagioso antes de mostrar síntomas (26 de gener de 2020) [en línia] Europa Press 

[data de consulta: 15 d’abril de 2021]. 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-china-confirma-coronavirus-contagioso-antes-mostrar-sintomas-
20200126143224.html 
26 Sanidad reconoce que no hubo un comité de expertos para la desescalada al margen del equipo de Fernando Simón (30 de 

juliol de 2020) [en línia] RTVE [data de consulta: 15 d’abril de 2021]. 
https://www.rtve.es/noticias/20200730/sanidad-reconoce-no-hubo-comite-expertos-para-desescalada-margen-del-equipo-
fernando-simon/2034841.shtml  

 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-china-confirma-coronavirus-contagioso-antes-mostrar-sintomas-20200126143224.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-china-confirma-coronavirus-contagioso-antes-mostrar-sintomas-20200126143224.html
https://www.rtve.es/noticias/20200730/sanidad-reconoce-no-hubo-comite-expertos-para-desescalada-margen-del-equipo-fernando-simon/2034841.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200730/sanidad-reconoce-no-hubo-comite-expertos-para-desescalada-margen-del-equipo-fernando-simon/2034841.shtml
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Per a documentar aquesta anàlisi ens basem, doncs, en les opinions d’especialistes del 

llenguatge gestual que, en els mesos de març i abril de 2020, analitzen la comunicació no 

verbal del president del Govern. 

Per començar, i en referència al moviment del cos o comportament kinèsic de Pedro Sánchez, 

s'observa, com a norma general, uniformitat en l'estil i en el to gesticular. En aquest sentit, 

“transmet molt d’aplom i control en la transmissió del que està dient. És molt correcte, des del 

punt de vista de les formes, i el seu moviment del cos és estable cosa que li dóna una bona 

credibilitat com a orador” (Cánovas, 2021). 

Els moviments facials es basen en l’ús de l’arquejament de les celles per a realçar 

determinades frases, en estrènyer els llavis (quan parla de les víctimes o davant d’alguna 

pregunta que no li agrada) per tal d’escenificar una impressió de contenció emocional i en 

apujar la barbeta lleument quan se sent qüestionat per les preguntes d’alguns periodistes 

(Gutiérrez 2020; Moreno, 2020). La seva mirada, quasi sempre, s’orienta cap al front, cosa 

que incrementa la seva presència amb una postura recta del seu cos (Moreno, 2020).  

Pel que fa als moviments que realitza amb les mans destaca el fet de mostrar els polzes cap 

amunt (significa lideratge) o els punys tancats (força, però si s'abusa: por). Contràriament, 

construeix sovint barreres amb les seves mans (entrellaçant-les a sobre del faristol), junta les 

mans, posa els dits en punta i gira els canells en una posició antinatural que escenifica tensió 

o situa les mans a cada marge del faristol per a cercar protecció davant d’una situació 

d’intimidació momentània (Moreno, 2020; Martin Ovejero, 2020).  

Pel que fa al parallenguatge (elements no verbals de la veu que milloren la comprensió i 

expressió d'emocions i actituds de la persona que parla), s’observa que, de forma habitual, 

Pedro Sánchez utilitza bé la seva veu. Té un registre de veu greu, suau i quan parla no emet 

segregacions vocals (expressions com 'hum', 'ah', 'uh'), ni sons nasals, guturals, ni roncs. La 

conjunció, d’aquest registre i timbre de veu, amb el fet que vocalitza i articula de forma correcta 

els sons de les paraules, per mitjà d’un volum de veu mig, fa que aconsegueixi l’objectiu de 

ser comprensible per l’espectador sense que aquest hagi de fer un gran esforç. D'altra banda, 

el ritme de la veu de Pedro Sánchez és tranquil, calmat i assossegat en tot moment i no realitza 

grans canvis en la cadència ni en la intensitat del seu discurs. 

No obstant això, aquestes mateixes característiques, i com afirma Ana Isabel Gutiérrez 

(psicòloga forense especialitzada en conducta), produeixen una manca de connexió del 

president amb el públic, pel fet que empra “un to molt monòton, i encara que té la intenció 

clara d’apropar-se a la gent, no ho aconsegueix”. Una particularitat que unida a la “repetició 

d’aquestes claus paralingüístiques en una mateixa intervenció li fa perdre cert grau d'empatia” 

(García-Santamaría, et al., 2020). Sonia El Hakim (directora del màster en Comunicació no 
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verbal i habilitats directives de la UCAM) observa que la compareixença del 22 de març  va 

ser l'única ocasió en què el president va revelar una mica més els seus sentiments particulars. 

A la resta d’aparicions, expressa l’experta, es basen en allò al qual ja “estem acostumats. 

Llegeix perfectament, emfatitza i gesticula. Però no transmet emoció” (El Hakim, 2020). 

Altrament, el fet de disposar del text del discurs prèviament escrit i que el llegeix al 

teleapuntador, permet al president establir una mirada directa amb el públic, però, 

contràriament, incrementa la sensació de poca naturalitat i d’un estil monocord. La 

conseqüència d’aquesta estratègia és que s’aprecia una tramesa de certa fredor en la seva 

comunicació amb una disminució de la manifestació dels sentiments del president, pel fet de 

voler experimentar un domini global de la situació amb un discurs programat. Cristian 

Salomoni (analista de la conducta en Nechi Group) conclou que “és poc autèntic, poc natural 

i poc gestual. Té bon text, diu coses justes, però no hi ha congruència en el com ho diu. Jo no 

puc dir-te que sóc feliç i fer cara de funeral. Quan parla de la victòria, el seu rostre no reflecteix 

aquesta victòria." (Salomoni, 2020). 

Imatge 1. Compareixença de Pedro Sánchez al Palau de la Moncloa. Font: Martín Ovejero  
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Finalment, els factors de l'entorn són els inherents a la sala de premsa del Palau de la 

Moncloa.  És a dir, el president apareix dempeus, darrere d'un faristol amb l'escut d'Espanya 

al frontis. A la seva part posterior, i al fons de la imatge, s’observa l'escut espanyol en tons 

grisos i amb un format molt gran. La figura del president s'acompanya, al seu costat dret, de 

les banderes d'Europa i d'Espanya en un pla de càmera mitjà llarg, que s’apropa a un pla mitjà 

curt quan Pedro Sánchez vol subratllar alguna frase i interpel·la, de forma directa, al públic. 

Pedro Sánchez sempre duu un vestit fosc, camisa clara i corbata de color que completen la 

seva posada en escena.  

Joan Francesc Cánovas (2021), reconeix que l’escenografia és l’habitual en aquests casos i 

que en els primers episodis de la crisi esdevenia com a necessària en ser un recurs fàcil i 

senzill d’emprar. En aquest sentit, afirma que, en general, s’abusa dels escenaris interiors i 

defensa la utilització addicionals d’exteriors perquè des d’un punt de vista comunicatiu 

transmet, aporta i suma amb la contribució i l’enriquiment dels compareixents per mitjà de 

diferents elements escenogràfics.  

 

3.3.6 Enquestes sobre el Govern d’Espanya i Pedro Sánchez 

En aquesta secció s’adjunten alguns dels baròmetres i sondejos fets a la població en els 

primers compassos de la gestió de la pandèmia que ens ajudaran a esbrinar quina és la 

percepció de la ciutadania envers la gestió del Govern d’Espanya i, en concret, de Pedro 

Sánchez.   

GAD 3 

En un estudi, elaborat per aquesta consultora per al diari ABC i publicat el dia 30 de març de 

2020, s’observa que: un 63,2% dels enquestats estan convençuts que el Govern amaga 

informació sobre la pandèmia i un 65,6%, creu que no s’està explicant tota la veritat. La sospita 

la comporten també els votants del govern de coalició: un 47% dels votants socialistes i un 

43% dels electors de Podem comparteixen aquesta opinió. 

D’altra banda, el 56,3% remarca que Pedro Sánchez no els transmet confiança i sis de cada 

deu pensa que el president del Govern i el seu equip de ministres van actuar amb una manca 

de previsió per a pal·liar els efectes de la crisi. 
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Gràfic 3. Baròmetre de GAD3 sobre la gestió de la crisi de la Covid-19. Font: ABC   

 

Metroscopia 

En aquest estudi publicat el dia 4 d'abril per eldiario.es, es revela que una majoria desaprova 

la manera com està actuant el Govern per prevenir el coronavirus. Segons l'enquesta, 

realitzada per onades, un 51% desaprova la forma de prevenció i gestió de la pandèmia, per 

un 39% que l'aprova. En l’evolució s’aprecia un canvi considerable, ja que un mes enrere 

tenien un 64% a favor per un 24% en contra.  

      Gràfic 4. Estudi de Metroscopia sobre la gestió i prevenció del Govern en la crisi de la Covid-19. Font: Metroscopia / eldiario.es 
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Quant a la valoració de líders, un 66% dels espanyols suspenen a Pedro Sánchez. El 

vicepresident segon, Pablo Iglesias, només té una valoració positiva del 30% entre els 

enquestats. 

 

Gràfic 5. Valoració del president i vicepresident en la labor de la gestió de la crisi de la Covid-19. Font: Metroscopia / eldiario.es 
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4. ESTUDI DE CAS: ANDREW CUOMO 

4.1 Cronologia de la Covid-19 a l’estat de Nova York 

11 de gener de 2020 La Xina informa de la primera mort per COVID-19. 

21 de gener de 2020 Primer cas confirmat de COVID-19 als Estats Units. 

30 de gener de 2020 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) declara la situació com a 

emergència sanitària mundial 

29 de febrer de 2020 Primera mort per COVID-19 notificada als Estats Units. 

1 de març de 2020 
Una dona de Nova York, de 39 anys, que regressa d’un viatge a 
Iran, es converteix en el primer cas de coronavirus a l'estat de 

Nova York 

2 de març de 2020 

El governador de l’estat, Andrew Cuomo (Partit demòcrata)  i 
l'alcalde de la ciutat de Nova York, Bill de Blasio (Working Families 

Party), realitzen una compareixença conjunta en una conferència de 
premsa, i projecten confiança en la capacitat de Nova York per 

combatre el virus. 

7 de març de 2020 
El governador de Nova York, Andrew Cuomo, declara l'estat 

d'emergència. 

8 de març de 2020 
La ciutat de Nova York emet directrius per evitar els autobusos, 

metres o trens densament poblats 

10 de març de 2020 
El governador Cuomo ordena una zona de contenció a New 

Rochelle del 12 al 25 de març 

11 de març de 2020 
L’OMS declara oficialment com a pandèmia mundial el brot 

sorgit arran de la Covid-19 (SARS-CoV-2) 

12 de març de 2020 
Broadway i els esdeveniments amb més de 500 persones han de ser 

cancel·lats o posposats.  

13 de març de 2020 El president Trump declara l'emergència nacional. 

14 de març de 2020 Primeres dues morts per COVID-19 en l'Estat de Nova York. 

16-17 de març 2020 
Les escoles públiques, els bars i restaurants de NYC de la ciutat de 

Nova York tanquen. 

22 de març de 2020 
Comença el Programa de Pausa de l'Estat de Nova York on tots els 

treballadors no essencials han de quedar-se a casa. 

27 de març de 2020 
El president Trump signa la Llei CARES (amb 2 bilions de dòlars 

d’ajudes). Els Estats Units se situa com el país amb major nombre 
de casos de COVID-19 en el món. 

31 de març de 2020 La ciutat de Nova York supera les 1.000 morts per COVID-19. 

10 d'abril de 2020 
L’Estat de Nova York registra més casos de COVID-19 que 

qualsevol altre país (a banda dels Estats Units). 

16 d’abril de 2020 
El governador Cuomo amplia l'ordre de no sortir de casa i el 

tancament d'escoles de l'Estat de Nova York fins el 15 de maig. 

7 de maig de 2020 
El governador Cuomo amplia l'ordre PAUSE fins al 6 de juny, però 

permet que els comtats obrin el 15 de maig si compleixen els 
requisits 

23 de maig de 2020 
Andrew Cuomo permet reunions de fins a deu persones amb 

distància social. 

27 de maig de 2020 
Les morts per COVID-19 als EUA passen de 100.000 persones. 
Casos de l’Estat de Nova York: 370.770 casos / Morts: 23.093. 

8 de juny de 2020 Nova York inicia la reobertura de la fase 1 
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4.2 Compareixences d’Andrew Cuomo, governador de l’Estat de Nova 

York 

4.2.1 Aparició diària i en horari matinal  

La configuració i la dinàmica de les compareixences del governador sempre tenen una 

estructura molt definida i es repeteix en totes i cadascuna de les seves aparicions.    

La comunicació de crisi i de risc del governador, està basada a realitzar compareixences 

públiques que són retransmeses per les cadenes de televisió de l’Estat de Nova York, en ser 

un mitjà de comunicació tradicional que, avui dia, conserva un estatus de gran rellevància i 

difusió als Estats Units. De, forma paral·lela, també s’emeten en viu amb format streaming en 

el lloc web de l'estat novaiorquès, com també pel web oficial de la institució, les seves xarxes 

socials oficials (Facebook, Twitter i Periscope) i els comptes oficials del governador. 

Aquestes sessions informatives tenen lloc a la Sala Vermella de la Cambra Executiva de 

l'edifici del Capitoli de l'Estat de Nova York, a Albany. En totes les reunions informatives 

s’observa el governador Cuomo assegut al centre d’una taula, d’una llargària excepcional, i 

rodejat, a la distància requerida de seguretat de dos metres, pels seus ajudants i altres 

funcionaris estatals (experts sanitaris, especialistes jurídics, etcètera).   

Aquestes compareixences estan configurades per a ser retransmeses cada dia de la setmana 

en un horari matinal en què el governador apareix, de forma habitual, al voltant de les onze 

del matí. Es tracta, doncs, d’una ratxa maratoniana de conferències de premsa diàries sobre 

el coronavirus, on el governador de Nova York desenvolupa i acumula, durant un període de 

tres mesos i mig (de març a juny), una audiència local de fins a 59 milions d’espectadors27  

amb un increment positiu d’espectadors, a mesura que l’estat de Nova York va esdevenir com 

a epicentre de la Covid-19 als Estats Units. 

Arran d’aquesta situació, i per la manera específica d’Andrew Cuomo de gestionar la seva 

comunicació, l’audiència s’incrementa per mitjà de diverses cadenes nacionals de notícies per 

cable, com CNN, MSNBC i Fox News, que transmeten els seus informes en viu cada dia 

durant els mesos d'abril i maig. 

De manera simultània, les seves altes audiències a la televisió nacional es veuen reforçades 

per l’èxit de les seves retransmissions en streaming a les xarxes socials. Una bona mostra, 

on les vistes digitals de les sessions informatives diàries sobre el coronavirus de Cuomo 

 
27 Coronavirus News: NY Gov. Cuomo to receive International Emmy Award for COVID leadership (novembre de 2020) [en 

línia] eyewitness news [data de consulta: 13 de maig de 2021]. 
https://abc7ny.com/cuomo-emmy-award-international-academy-of-television-arts-and-sciences-coronavirus-daily-
briefings/8129523/ 

https://abc7ny.com/cuomo-emmy-award-international-academy-of-television-arts-and-sciences-coronavirus-daily-briefings/8129523/
https://abc7ny.com/cuomo-emmy-award-international-academy-of-television-arts-and-sciences-coronavirus-daily-briefings/8129523/
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estableixen rècords28, s’escenifica durant la darrera setmana del mes de març. És en aquest 

període que més de 4,7 milions de persones sintonitzen el senyal digital en directe per veure 

els informes de Cuomo a través de Facebook, Twitter, Periscope, a més de les emissions en 

viu en el lloc web de l'estat.  

Unes retransmissions tan exitoses que va comportar que el mateix president dels Estats Units 

retardi les seves compareixences a un horari de tarda, per tal de no coincidir al mateix temps 

amb les del governador Andrew Cuomo (Gutiérrez Rubí, 2020). 

 

4.2.2 Duració i estructura de les compareixences 

Andrew Cuomo comença cada sessió informativa amb una presentació, de forma aproximada, 

d’uns 30 minuts, en la qual fa una exposició dels fets ocorreguts durant el dia anterior, l’estat 

actualitzat de les dades de contagis, les necessitats i eines que s’empren per a pal·liar la 

difusió i contagi del virus, així com la comunicació de diversos missatges personalitzats per a 

la societat de la ciutat i l’estat de Nova York.  

El principal element que destaca en aquesta primera part de les compareixences és la forma 

en què el governador compatibilitza el seu discurs verbal amb l’ús intensiu de presentacions 

de PowerPoint, que il·lustren la informació i els missatges clau que vol transmetre a la 

ciutadania.  

Per això, una vegada els mitjans de comunicació connecten amb el senyal emès des de la 

Sala Vermella, s’observa el fons blau cobalt i els marcs amb to daurat (colors corporatius de 

l’Estat de Nova York) que separen la pantalla en dues parts. D’una banda, apareix la imatge 

del governador a la finestra de l’esquerra i, de l’altra, se succeeixen les diapositives de 

PowerPoint (en una mida més gran) a la finestra de la dreta.   

És el mateix Cuomo el que passa les diapositives de PowerPoint amb un control remot que 

articula amb la mà dreta. Les diapositives que mostra són senzilles, simples i proporcionen 

xifres i estadístiques de manera pràctica. Expressen només una idea clau en cadascuna 

d’elles per tal de fonamentar amb proves de tot allò que relata en la compareixença i 

aconseguir que l’espectador ho pugui assimilar de forma ràpida.   

Afirma Michelle Greenwald, analista de comunicació i professora adjunta de la NYU Stern, 

que aquestes sessions informatives diàries amb l’ús de diapositives de PowerPoint “permeten 

fer un seguiment dels èxits amb importants indicadors clau de rendiment per tal de controlar 

 
28 Digital views for Cuomo’s daily coronavirus briefings set records. (març de 2020) [en línia] syracuse.com [data de consulta: 

13 de maig de 2021]. 
https://www.syracuse.com/coronavirus/2020/03/digital-views-for-cuomos-daily-coronavirus-briefings-near-1m-a-day.html 

https://www.syracuse.com/coronavirus/2020/03/digital-views-for-cuomos-daily-coronavirus-briefings-near-1m-a-day.html
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cada dia, de manera que tots puguem veure per nosaltres mateixos com ens va com a 

col·lectiu, com a Estat”.  Manifesta també que “el contingut de Cuomo està orientat al detall, 

amb la quantitat justa de dades rellevants per a informar però no aclaparar. Donen suport a 

les decisions basades en dades que, com a resultat, són més fàcils d'acceptar”. En aquest 

sentit, si hi ha un terme de les estadístiques amb què potser l’espectador no està familiaritzat, 

ell ho explica de forma pedagògica (Greenwald, 2020).      

 

Imatge 2. Mostra de diapositiva de dades emprada en les compareixences diàries d’Andrew Cuomo. Font: Wgrz.com.  

Després d’aquesta primera intervenció expositiva respon, durant altres 30 minuts 

aproximadament, les preguntes dels reporters reunits en la Sala Vermella de la Cambra 

Executiva de l'edifici del Capitoli de l'Estat de Nova York. Els representants de la premsa estan 

asseguts davant el governador i el seu equip en la mateixa sala, però amb una gran distància 

de seguretat entre tots ells. Quan arriba el torn de preguntes els periodistes alcen la mà per a 

demanar el seu torn i qüestionen el governador, principalment, com també als membres del 

seu equip de govern. En aquest sentit, els periodistes poden preguntar i repreguntar si hi ha 

alguna informació, dada o concepte que necessita l’aclariment de qualsevol dels 

compareixents. 

El nombre de mitjans de comunicació que assisteixen a aquestes sessions informatives gira 

entorn dels vuit o deu professionals. No hi ha cap director o cap de comunicació de la institució 

que dirigeixi el torn de preguntes i, pràcticament sempre, és el mateix governador qui actua 

com mestre de cerimònies per a atorgar la paraula i organitzar aquesta part de la 

compareixença si la situació s’embrolla en algun moment. 
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4.2.3 Anàlisi de la temàtica del discurs del governador 

Daryl Watkins  i Steven Walker, analitzen, en la investigació Leadership Crisis Communication 

during the pandèmic of 2020, quins són els temes presents en el discurs polític i de crisi del 

president Donald Trump i de set governadors (entre ells Andrew Cuomo) dels estats més 

representatius dels Estats Units.  

Per a realitzar aquest informe basen la seva investigació en els criteris de valoració de la 

comunicació de crisi establerts pel Center for Disease Control (CDC), que al seu torn estan 

fonamentats en les investigacions prèvies de Mitroff (2004) i Reynolds i Seeger (2006). Els 

criteris que manifesta el Center for Disease Control són que “una comunicació reeixida, 

especialment durant la crisi, requereix els següents cinc passos: executar un sòlid pla de 

comunicació, ser la primera font d'informació, expressar l'empatia aviat, demostrar 

competència i experiència i romandre honest i obert” (CDC, 2007 , p. 12, citat per Watkins i 

Walker, 2021).  

Els autors utilitzen 65 transcripcions, descarregades de Rev.com, de les reunions informatives 

de premsa dels subjectes de la investigació i efectuades entre els mesos de març i juliol de 

2020. De forma posterior, empren un software anomenat NVivo que té la característica 

especial d’identificar temes, sentiments i freqüència de paraules de forma automàtica. Per 

abordar el potencial de biaix d’aquest estudi, incorporen una codificació manual per a 

determinar temes, codifiquen manualment els ítems contra un marc teòric basat en la literatura 

de comunicació de crisi i triangulen tota la informació que es plasma en el resultat final de 

l’estudi. 

En primer lloc, estableixen, amb la codificació automàtica, el nombre de nodes i referències 

comuns que registren més aparicions (columna tema) en els 65 discursos analitzats. 

Segonament,  assignen el nombre de vegades que aquests temes afloren a les 

compareixences de cadascun dels vuit dirigents polítics analitzats. La darrera columna 

expressa el total de vegades que cada tema es manifesta a les 65 transcripcions analitzades. 

Tema Cuomo DeSantis DeWine Ducey Ivey Newsom Trump Whitmer Total 

Hospital 18 16 15 10 8 18 3 4 92 

Salut 14 12 31 14 16 17 4 15 123 

Proves 14 28 18 6 8 9 20 7 110 

Estat 14 7 15 7 6 20 10 16 95 

Sistema 11 13 13 5 1 26 6 14 89 

Avui 11 12 16 11 6 13 4 9 82 

Casa 7 9 16 5 10 10 10 6 73 

Bo 6 21 9 6 11 6 9 3 71 

Treballadors 3 14 13 9 6 16 3 7 71 
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Taula 4. Tabulació creuada del nombre de vegades que es van produir temes comuns per a cada tema. Font: Watkins, D. i 
Walker, S. (2021, p. 8). Elaboració i adaptació pròpia. 

 

Atesos els resultats d’aquesta investigació, i si prenem com a referència les conclusions dels 

seus dos impulsors, es pot afirmar que Andrew Cuomo empra una estratègia i un sistema de 

comunicació de crisi molt centrat a pal·liar els efectes nocius del coronavirus. El seu discurs 

es concentra, doncs, en “ordres executives, hospitals, treballadors essencials, equips de 

protecció, pressupostos i reporta les estadístiques de casos diaris, taxes d'hospitalització, 

taxes de positivitat com també dels morts” (Watkins i Walker, 2021).  

Aquesta comunicació concorda amb les dades registrades per l’estudi The State Of The 

Nation: A 50-state Covid-19 en el qual es fa una enquesta, efectuada per investigadors de 

Northeastern University, Rutgers University i Harvard University a persones de tots els estats 

dels Estats Units. A l’estat de Nova York, la investigació registra que la seva població està 

molt preocupada, amb un 79%, per la possibilitat de contraure ells mateixos el virus i en un 

86% que es contagiï un familiar. El segon tema que més els preocupa és tenir problemes 

financers amb un 68%, seguit de la possibilitat de perdre el seu lloc de feina amb un 51%. 

És a dir, el governador de Nova York concentra el seu discurs, de forma generalitzada, en 

temes relacionats amb l’agenda pública com són la sanitat, la menció de xifres, els agents 

socials i les al·lusions al futur. Realitza, doncs, una comunicació de crisi amb una mitigació 

efectiva de la pandèmia per mitjà d’un lideratge necessari per a calmar el públic, definir les 

amenaces, explicar la resposta de la institució i mantenir al públic amb informació actualitzada. 

4.2.4 Comunicació verbal d’Andrew Cuomo 

Camilla Vásquez, analista i professora de Lingüística Aplicada de la Universitat del Sud de 

Florida (USF), examina29, per a l'Association for Business Communication (ABC), el discurs 

d’Andrew Cuomo en el transcurs de 20 de les seves conferències de premsa durant el mes 

de març de 2020. 

Segons l’examen de Vásquez, el governador de Nova York basa la seva comunicació verbal 

en una sèrie d’aspectes del llenguatge, de forma molt regular, a totes les seves rodes de 

premsa. Són els següents: 

1. Reconeix el mèrit, agraeix a moltes persones i valora el fet que es necessita un equip 

fort per fer gestionar els problemes. En aquest sentit, i com a norma general, Andrew 

Cuomo comença la majoria de les seves rodes de premsa amb la presentació dels membres 

clau de l’equip de treball que l'acompanya de forma habitual. 

 
29 Association for Business Communication. (20 de març de 2020). Leadership Discourse in Response to the COVID Crisis: 

Cuomo's Press Briefings [Arxiu de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=M8zrgsTbcMA   

https://www.youtube.com/watch?v=M8zrgsTbcMA
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Una bona mostra és el començament de la seva compareixença del dia 21 de març de 2020 

30 que il·lustra, de forma gràfica, aquest aspecte. 

"Ja coneixen a les persones que són aquí. A la meva dreta. Simonita Subotic, que 

s'encarrega de gestionar els subministraments, que és una funció important per a 

nosaltres; Robert Mujica el director de Divisió i Pressupost; Melisssa DeRosa, Secretària 

del Governador i James Malatras, que ha estat de gran ajuda aquí” (Cuomo, 2020). 

Com es pot apreciar, no només presenta a cada membre de l'equip pel seu nom, sinó que 

també descriu o reconeix les contribucions específiques que estan fent o les funcions que 

compleixen. A banda dels membres del seu equip també esmenta i agraeix la feina feta a tota 

mena de persones, com metges i treballadors de la salut, personal de l'hospital i 

d'emergències, els conductors d'autobús, l'alcalde de la ciutat de Nova York o el president 

dels EUA, per exemple. 

En aquest sentit, l’estudi de Vásquez confirma que el governador realitza agraïments una 

mitjana de quatre vegades en cada sessió informativa. Afirma l’autora que “reconèixer i agrair 

a tants grups i individus diferents és una manera de mostrar que es necessita un esforç massiu 

i coordinat per fer front a aquesta emergència de salut pública amb tothom treballant junts en 

fer la seva part” (Vásquez, 2020). 

2. Descriu les accions decisives que ell i el seu equip duen a terme per a emmarcar 

aquestes accions com un esforç col·lectiu i de col·laboració. El seu llenguatge emfatitza 

tant la competència com l'experiència del seu equip i no deixa cap dubte que ell i el seu equip 

donen el seu 100% en tot moment. Empra la repetició com a recurs freqüent per a reforçar el 

seu punt de vista i utilitza el pronom plural "nosaltres”, seguit d’un verb actiu d'algun tipus ( 

"vam dir", "estem acabant", "estem treballant", "anem"), amb una assiduïtat més elevada que 

el pronom “jo”. 

Altrament, Andrew Cuomo utilitza una estratègia retòrica àmplia, on introdueix, d’entrada,  un 

punt principal i general (per exemple: la falta de coordinació entre els diferents tipus d’hospitals 

per evitar veure’s desbordats pel volum de pacients previst). Després continua amb l’exposició 

d’un objectiu específic (descriu el tipus de coordinació que serà necessària per a sobreviure 

a la crisi actual). I en darrer lloc, esmenta els passos concrets que es donen per aconseguir 

aquest objectiu (exposa les mesures concretes que ell i altres emprendran per resoldre 

aquesta descoordinació entre hospitals).  

 
30 Governor Andrew Cuomo. (21 de març de 2020). Governor Cuomo Delivers Update on COVID-19 [Arxiu de Vídeo]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Leic5Hghzs   

https://www.youtube.com/watch?v=2Leic5Hghzs
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Això és el que Mark Murphy31 denomina com a estil de comunicació funcional. És a dir, aquell 

on un interlocutor descriu els processos, els detalls, els terminis i els plans d’una manera molt 

ben estructurada. “En temps normals, probablement no necessitaria [Cuomo] oferir aquest 

nivell de detall. Però durant una pandèmia, aquests detalls serveixen per a subratllar que entén 

les particularitats de la situació, que és un planificador reflexiu i acurat, i que no passarà per 

alt moviments importants” (Murphy, 2020). 

3. S’inclou en el grup i contrau un compromís individual. De manera paral·lela, la 

comunicació del governador escenifica que ell també forma part d'aquest nosaltres col·lectiu. 

Assumeix també la seva responsabilitat amb una demostració que ell mateix està involucrat 

d’una forma personal. “No es limita a delegar i supervisar els esforços d'altres, actuant com 

un gerent que està separat o allunyat de la situació. Si no que està literalment allà, sobre el 

terreny, fent la feina en persona” (Vásquez, 2020).  

Altra mostra del seu compromís personal es representa amb allò que va contestar a un 

periodista en un torn de preguntes: “si estan molestos pel que hem fet, molestin-se amb mi. 

El meu criteri és fer el que sigui necessari per contenir aquest virus. La responsabilitat recau 

sobre la meva taula” (Cuomo, 2020). 

4. Humanitza aquesta experiència com una situació per la qual que ell i la seva família 

també estan passant. El governador de Nova York no es mostra com un observador al marge 

del problema, ja que ell també experimenta els mateixos sentiments, desafiaments, 

frustracions i es qüestiona les mateixes preguntes que la resta de la població.  

En concret, Andrew Cuomo fa sovint referències personals a membres de la seva família - la 

seva mare, els seus germans, i les seves filles- i parla de com tots ells, inclòs ell mateix, estan 

sent afectats personalment per aquesta crisi. Aquesta experiència, tan humana i tan propera, 

fa que bategi com la Llei de Matilda, en honor a la seva mare, les disposicions d'acollida 

destinades a protegir a la gent gran i les poblacions més vulnerables.  

En anunciar el nou precepte digué: 

"La dic Llei de Matilda. La meva mare es diu Matilda. Tothom té una mare, un pare, una 

germana, un amic en una població vulnerable: es tracta de protegir-los. De protegir-los. 

El que fas afecta molt a la seva salut i benestar. L'instint d'estimar. Vull estar amb ells. 

Vull els meus fills. La mare vol veure els nens. Sigues intel·ligent. La meva mare i la teva 

mare" (Cuomo, 2020). 

 
31 Governor Cuomo Uses This Communication Style, And It Helps Drive His Soaring Approval (31 de març de 2020) [en línia] 

Forbes  [data de consulta: 17 de maig de 2021]. 
https://www.forbes.com/sites/markmurphy/2020/03/31/governor-cuomo-uses-this-communication-style-and-it-helps-drive-his-
soaring-approval/?sh=3b1f15252150 

https://www.forbes.com/sites/markmurphy/2020/03/31/governor-cuomo-uses-this-communication-style-and-it-helps-drive-his-soaring-approval/?sh=3b1f15252150
https://www.forbes.com/sites/markmurphy/2020/03/31/governor-cuomo-uses-this-communication-style-and-it-helps-drive-his-soaring-approval/?sh=3b1f15252150
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En definitiva, doncs, i amb afirmacions d’aquesta mena, el governador escenifica la 

tramesa del posicionament clar d’un fill devot, que mostra preocupació per la seva mare i 

que tracta de prendre la millor decisió per a mantenir-la fora de perill.  

5. Dóna prioritat als fets, les dades i els números com a base de la seva presa de 

decisions i les seves polítiques. Una bona mostra és quan assenyala que els joves de Nova 

York no estan complint amb les restriccions de distanciament social decretades: 

"Tenim un problema amb els joves que no estan complint [alhora a la vinyeta de la diapositiva 

del Powerpoint es llegeix: "Us equivoqueu"]. I ja ho he esmentat abans. Però no ha millorat. 

Saps, pots tenir la teva pròpia opinió. No pots tenir els teus propis fets. ¿D'acord? Si vols tenir 

una opinió, tingues una opinió. Però no pots tenir els teus propis fets. 'Bé, els joves no 

contrauen aquesta malaltia'. Estàs equivocat. Això no és un fet. El 54% dels casos a l'estat de 

Nova York són de 18 a 49 anys. El 54% de 18 a 49 anys [...] "(Cuomo, 2020). 

En aquest sentit, Andrew Cuomo entén que llançar una allau d'estadístiques no serveix als 

interessos del públic. Ell, com a educador eficaç, simplifica les xifres i només selecciona les 

xifres que serveixen al propòsit que persegueix i que no és altre que ajudar a la seva audiència 

a comprendre l'abast del problema i a preparar-los pels possibles escenaris que poden 

succeir.  

Dit d’una altra manera: “comparteix la lògica i els processos de pensament que el porten a les 

seves conclusions i recomanacions d’ajuda. És transparent a l'hora de comunicar la dificultat 

i complexitat de la situació i els processos de presa de decisions. Reconeix els punts de vista 

contraris, la qual cosa demostra que els ha tingut en compte. Després de compartir les 

objeccions dels altres, diu "ho entenc" o "ho comprenc" (Greenwald, 2020). 

6. Aborda les emocions. Reconeix que el que la gent està sentint en aquest moment és molt 

real i molt important. 

Quan Chris Cuomo, germà del governador i famós presentador de la CNN, comunica que ha 

contret el coronavirus, és convidat a aparèixer en una sessió informativa del seu germà per 

mitjà d’una videoconferència. Chris, amb una aparença clarament febril, és elogiat pel seu 

germà pel fet de demostrar valentia i estar disposat a comparèixer per ajudar a "desmitificar" 

l'horror de la malaltia. 

El governador descriu el seu profund temor en rebre la notícia. "Estava, estic espantat". 

Afegeix que ara sap més profundament el que sent "tota la nostra gent, totes les nostres 

famílies en aquesta situació, on ningú, ningú, està protegit". Més tard descriu cada mort de 

Covid-19 com un fracàs, i personalment feridor i dolorós. "Em canviarà [...]" (Cuomo, 2020). 
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7. No pretén saber-ho tot o tenir totes les respostes. En moltes ocasions confessa que no 

sap alguna cosa i remet amb freqüència als experts respecte de temes que ell desconeix. En 

aquest sentit, reconeix la incertesa i la naturalesa canviant de la situació. 

D’altra banda, Michelle Greenwald, al seu article Reasons Andrew Cuomo Strikes So Many 

As So Impressive And Engaging, incorpora i ens ajuda a contemplar algunes característiques 

addicionals de la comunicació verbal del governador de Nova York. Se citen a continuació: 

• Utilitza molt bé les analogies i les metàfores, que ajuden a visualitzar i simplificar el que 

passa o les accions que necessita per part de la ciutadania. Per exemple, i pel que fa a 

la importància del rastreig de contactes, diu: "hem de trepitjar l'accelerador i arribar a les 

6.000 RPM". Per als que fins aquest moment no han contret la Covid-19 i tendeixen a 

pensar que tot aquest problema no els afecta, els hi diu: "l'onada t'ha colpejat i encara 

estàs a peu dret?, no siguis arrogant i prepara’t. La propera onada pot abatre’t". 

• Les seves declaracions no són jactancioses. Si hi ha una fita, com la reducció de la 

propagació de nous casos i l'aplanament de la corba, l'atribueix a tots els implicats. 

• Es mostra disposat a assumir la culpa de les seves decisions i no tem adoptar una postura 

determinada que el pugui perjudicar electoralment. Quan un home li va dir que “mai seria 

reelegit”, va respondre: "Francament, això no m'importa. Vaig fer el correcte i estic 

orgullós d'això" (citat per Hertz, 2020). 

• Fixa les expectatives i no promet massa. Si les estadístiques són dolentes, no les amaga 

ni tracta de pintar un panorama poc realista i de color de rosa. Fa èmfasi que "és una 

marató i no un esprint", per tal que tota la població sigui una mica més pacient. 

• Se centra en els aspectes positius i en l'aprenentatge que pot sorgir de tota aquesta 

situació. Una lliçó que pot fer que el futur esdevingui millor de moltes maneres diferents. 

• La seva comunicació és filosòfica i inclou cites: "la vida són opcions", "cada vida és 

valuosa i importa" o "quan hi ha pressió, es veu de què està feta la gent". En parlar "d’on 

som ara mateix" respon amb una cita de Winston Churchill. "Això no és el final. Ni tan 

sols és el principi de la fi. Però és potser, el final del principi".  

• Escolta bé i amb respecte les preguntes dels periodistes i respon al qual se li pregunta. 

Altrament, documentem aquest apartat amb la segona part de l’estudi que Watkins i Walker 

mostren al seu estudi Leadership Crisis Communication during the pandèmic of 2020. En 

aquesta secció codifiquen manualment la informació per a establir el nivell de qualitat de les 

comunicacions verbals dels set governadors i del president del govern dels Estats Units. 
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Els autors determinen una sèrie de paràmetres per a establir la seva investigació: 

• Construcció de credibilitat amb la qualitat de la informació emesa. D’una banda, la 

informació es precisa quan el subjecte fa referència a fets, estadístiques detallades o 

descriu un procés de selecció creïble com a informació concisa. De l’altra, la informació 

és inexacta quan les comunicacions codificades contenen errors, mentides, enganys o 

informació enganyosa. 

• Velocitat de difusió. Quan es registra l’alliberament ràpid d’informació que fa referència a 

esdeveniments específics.  

• Creació de confiança. Empatia positiva quan els subjectes demostren una comprensió 

genuïna del patiment, fet des de la perspectiva de la població general. Una empatia 

negativa quan es detecten passatges que revelen una manca de cura per com el públic 

se sent envers la crisi. 

• Obertura. Positiva, quan evidencia i manifesta una comunicació transparent i directa 

sobre un tema determinat. Negativa, quan s’exhibeix opacitat i manca de transparència 

en el missatge. 

 

Taula 5. Nombre de temes codificats manualment en el marc teòric de lideratge de crisi del CDC per a cada subjecte. Font: 
Watkins, D. i Walker, S. (2021, p. 8). Elaboració i adaptació pròpia.  

En conjunt, i atenent la investigació de Watkins i Walker, es pot apreciar que Andrew Cuomo 

esdevé com a un gran comunicador en situacions de crisi. Lidera en solitari l’apartat de 

rapidesa en la difusió d’informació, comparteix el d’obertura amb Newsom i se situa a molt 

poca distància de Newsom i Whitmer en les categories d’informació precisa i empatia amb els 

públics.  

 
Construeix 
credibilitat 

(la informació és) 

Velocitat de 
difusió 

Creació 
de confiança 

Obertura 

Cuomo 
Precisa 

15 
Inexacta 

0 
Ràpida 

8 
Lenta 

0 
+ Empatia 

8 
- Empatia 

0 
+Obertura 

32 
- Obertura 

0 

DeSantis 
Precisa 

9 
Inexacta 

16 
Ràpida 

4 
Lenta 

0 
+ Empatia 

7 
- Empatia 

0 
+Obertura 

12 
- Obertura 

2 

DeWine 
Precisa 

10 
Inexacta 

2 
Ràpida 

5 
Lenta 

0 
+ Empatia 

6 
- Empatia 

0 
+Obertura 

24 
- Obertura 

0 

Ducey 
Precisa 

8 
Inexacta 

2 
Ràpida 

4 
Lenta 

0 
+ Empatia 

2 
- Empatia 

1 
+Obertura 

7 
- Obertura 

9 

Ivey 
Precisa 

4 
Inexacta 

0 
Ràpida 

3 
Lenta 

1 
+ Empatia 

1 
- Empatia 

0 
+Obertura 

9 
- Obertura 

0 

Newsom 
Precisa 

21 
Inexacta 

0 
Ràpida 

5 
Lenta 

0 
+ Empatia 

10 
- Empatia 

0 
+Obertura 

32 
- Obertura 

0 

Trump 
Precisa 

2 
Inexacta 

61 
Ràpida 

6 
Lenta 

0 
+ Empatia 

2 
- Empatia 

2 
+Obertura 

0 
- Obertura 

12 

Whitmer 
Precisa 

15 
Inexacta 

0 
Ràpida 

7 
Lenta 

0 
+ Empatia 

10 
- Empatia 

0 
+Obertura 

24 
- Obertura 

0 
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4.2.5 Comunicació no verbal d’Andrew Cuomo 

Per a documentar l’anàlisi del governador de Nova York ens basem en les opinions 

d’especialistes del llenguatge gestual que, en els mesos de març i abril de 2020, analitzen la 

comunicació no verbal del president del Govern. 

Per començar, i en referència al moviment del cos o comportament kinèsic d’Andrew Cuomo, 

és pot afirmar que és uniforme, amb uns moviments naturals i congruents del seu cos . “Es 

mostra tranquil, raonat i coherent, com algú que es coneix a si mateix i se sent còmode amb 

el que és i amb els seus valors” (Greenwald, 2020). 

En relació amb l’expressió facial del governador destaca la seva mirada constant al front. En 

aquest sentit, no mira cap avall i llegeix un guió preparat pel seu spin doctor. No segueix el 

text d’un teleapuntador ni tampoc llegeix directament les vinyetes de les seves diapositives. 

Mira el públic i sembla dirigir-se, directament i personalment a cada ciutadà, amb el gran 

avantatge comunicatiu que suposa conèixer el seu material amb detall i només fer-lo servir 

com a pista de memòria.   

Pel que té a veure amb els moviments que realitza amb les mans, destaca l’habilitat per tal 

que els seus gestos emfatitzin els punts clau i comuniquin la seva convicció personal 

(Greenwald, 2020). No obstant això, el fet d’estar assegut i tenir a la mà dreta el comandament 

per passar les dispositives, obliga els seus colzes a romandre a sobre de la taula, la qual cosa 

li pot restar expressivitat en alguns moments. És per això que remarca i realça els missatges 

clau amb una sola mà. En concret, amb la mà que no porta el comandament a distància.  

En l’àmbit del parallenguatge s’observa que, de forma habitual, Andrew Cuomo utilitza bé la 

seva veu. Té un registre de veu greu i quan parla no emet segregacions vocals, ni sons nasals, 

ni guturals. Vocalitza i articula de forma correcta i no “parla en un to monòton ni llegit. La seva 

veu modula i il·lumina la seva convicció sobre els punts que està exposant. Les xerrades tenen 

un bon ritme. Hi ha temps per pair i retenir la informació.” (Greenwald, 2020).  

En aquest sentit, Hertz indica que Andrew Cuomo ha sabut trobar un equilibri en la tramesa 

de la seva autoritat i la calidesa de les seves comunicacions. Un fet que li permet traslladar 

una bona energia a la seva audiència, sense que aquesta hagi de ser necessàriament alta, ja 

que el realment important és saber adaptar-se al to del moment. “Quan sents a Cuomo parlar 

en aquest to lent i suau, pots sentir que t'està escoltant fins i tot mentre parla. La seva energia 

constant i tranquil·la és silenciosament estimulant per al seu públic” (Hertz, 2020).  

Finalment, els factors de l'entorn són els inherents a la Sala Vermella de la Cambra Executiva 

de l'edifici del Capitoli de l'Estat de Nova York, a Albany. En totes les reunions informatives 

s’observa el governador Cuomo assegut al centre d’una taula, d’una llargària excepcional, i 
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rodejat, a la distància requerida de seguretat de dos metres, pels seus ajudants i altres 

funcionaris estatals (experts sanitaris, especialistes jurídics, etcètera). El governador pot dur 

un vestit fosc, camisa clara i corbata de color o, de vegades, assistir amb un pol blanc amb 

l’escut de l’estat de Nova York, que completen la seva posada en escena.    

Darrere dels oradors s’observa una paret amb panells de color caoba i ornamentació de color 

or que conformen una miscel·lània anyenca. Aquest conjunt es complementa amb les vidrieres 

de colors que coronen les finestres i les atapeïdes cortines verdes i vermelles que resten ben 

tancades per tal de no deixar passar la llum exterior. Andrew Cuomo se situa entre la bandera 

estatal i la nacional, just a sota d'un escut amb el segell32 de l'Estat de Nova York, en el qual 

apareixen dues deesses (Llibertat i Justícia) que flanquegen una escena del riu Hudson on 

una àliga amb les ales desplegades descansa sobre un globus terraqüi. 

 

L’exuberància de la sala contrasta amb dues brillants pantalles de televisió que mostren les 

diapositives del governador. Aquestes, serveixen com a contrapunt i evidencien un univers 

estètic molt diferent que basteix un pont entre la majestuosa grandesa de la Sala Vermella i 

la manifestació digital i de govern de l'autoritat institucional. En aquest sentit, “Andrew Cuomo 

 
32 Great Seal of the State of New York (11 de març de 2010) [en línia] New York Court [data de consulta: 18 de maig de 2021]. 

https://www.nycourts.gov/home/stateseal/Great%20Seal%20of%20the%20State%20of%20New%20York.htm 

Imatge 3. Configuració general de la Sala Vermella de l’edifici del Capitoli de Nova York. Font: Art in America.  

https://www.nycourts.gov/home/stateseal/Great%20Seal%20of%20the%20State%20of%20New%20York.htm
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desplega l'estètica de l'autoritat antiga i la nova. Recorre a la ressonància d'antics símbols 

materials de força cívica i a les eines de la tecnocràcia de segle XXI, com si reconegués la 

necessitat de nous emblemes de confiança i responsabilitat en una època de transformació 

digital i divisió política” (Mattern, 2020). 

El governador de Nova York empra com a norma general la Sala Vermella per realitzar les 

seves compareixences diàries. No obstant això, el fet que el Javits Center de Manhattan s’hagi 

fet servir com a hospital improvisat per al tractament dels malalts per la Covid-19 serveix, 

també, com a escenari per a les seves sessions informatives. En aquest sentit, el governador 

és conscient en tot moment que ha de fer un pas endavant en la seva comunicació i aquest 

consisteix a sortir de la sala de premsa oficial. Així, l'entorn i la foto també comuniquen i donen 

credibilitat al missatge, on es cuida cada detall, com el fons de caixes carregades amb 

màscares i material mèdic. 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Sessió informativa del Governador al Javits Center de Manhatan (24 de març de 2020). Font: 
governor.ny.gov 
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4.2.6 Enquestes sobre Andrew Cuomo 

En aquesta secció s’adjunten alguns dels baròmetres i sondejos fets a la població en els 

primers compassos de la gestió de la pandèmia que ens ajudaran a esbrinar quina és la 

percepció de la ciutadania envers la gestió del governador de l’Estat de Nova York, Andrew 

Cuomo. 

 

SIENA COLLEGE RESEARCH INSTITUTE 

En un estudi, elaborat per aquest institut d’investigació i publicat el dia 30 de març de 2020, 

s’observa que: un 87% dels enquestats aproven la gestió del governador de Nova York durant 

la pandèmia de la Covid-19.  

Destaca, en aquest sentit, que l’enquesta està adreçada a votants de totes les regions i que 

aproven la seva gestió de la crisi un 95% dels demòcrates (partit al qual ell pertany), el 87 per 

cent dels que es declaren independents i, fins i tot, un 70% dels votants habituals del partit 

republicà.  

Gràfic 6. Valoració d’Andrew Cuomo per la seva labor en la gestió comunicativa en la crisi de la Covid-19. Font: Siena College 
Research Institute 
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NORTHEASTERN UNIVERSITY, RUTGERS UNIVERSITY i HARVARD UNIVERSITY  

El mes d’abril es publica un estudi anomenat The State Of The Nation: A 50-state COVID- 19 

en el qual es fa una enquesta, realitzada per investigadors de Northeastern University, Rutgers 

University i Harvard University. Els investigadors enquesten a 22,912 persones de 50 estats 

dels Estats Units entre el 17 i el 26 d'abril de 2020 a través d'una mostra no probabilística en 

línia, amb quotes representatives en l'àmbit estatal per raça/ètnia, edat i gènere. En aquesta 

enquesta Andrew Cuomo és aprovat per un 75% de les persones qüestionades en el marc de 

la gestió de la Covid-19.  

 

Gràfic 7 Valoració d’Andrew Cuomo per la seva labor en la gestió comunicativa en la crisi de la Covid-19. Font: Northeastern 
University, Rutgers University i Harvard University 
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5. CONCLUSIONS 

L’elaboració d’aquest treball ha significat un procés d’aprenentatge, d’examen i de reflexió 

sobre la gestió de comunicació de crisi de dos dels principals líders polítics, Pedro Sánchez i 

Andrew Cuomo, que representen altes institucions públiques a Espanya i a Estats Units. Un 

estudi sobre els reptes i les dificultats a què s'enfronten els responsables públics quan es 

produeix un canvi sobtat entre dues situacions, que posa en perill la imatge i la reputació de 

la institució (Piñuel, 1997). 

Es tracta, doncs, de l’anàlisi de la seva activitat comunicativa en una època on el món 

s'enfronta a la crisi sanitària més devastadora dels últims cent anys. Per tant, estem davant 

d’una crisi de caràcter global amb un període inicial (mesos de març i abril de 2020) on la 

majoria de la població està molt preocupada per la seva salut i la de les seves famílies. Amb 

un teixit empresarial que està paralitzat per l’estat d’alarma i on els treballadors i empresaris 

estan angoixats per la incertesa de saber si podran conservar la seva ocupació i si tindran la 

capacitat per a capejar el temporal econòmic dels seus negocis o economies particulars. En 

definitiva, uns individus que estan estressats i amb ansietat per les conseqüències que el futur 

depara per a la seva salut, el seu país, la seva comunitat, la seva família, els seus amics i la 

seva organització.  

És en aquest marc, on la comunicació institucional i de crisi esdevé com a una de les principals 

eines per a poder establir un canal de connexió directa amb els públics objectius que pugui 

pal·liar o minimitzar aquestes circumstàncies i sentiments. Davant d’aquesta inseguretat tan 

accentuada i amenaçadora, els ciutadans necessiten que els seus dirigents institucionals 

informin sobre tot allò que succeeix amb un enfocament senzill i amb gran transparència en 

les seves comunicacions. És fonamental, doncs, que parlin amb gran autoritat sobre el que se 

sap, la informació que es disposa i que és el que cal fer per a mitigar les diferents dificultats 

sorgides de la nova situació. 

En l’anàlisi efectuada a Pedro Sánchez i Andrew Cuomo s’aprecien dos estils diferents 

d’enfocar la gestió i la comunicació de crisi. Són dos governants que davant d’una situació tan 

excepcional, duen a terme una comunicació pública en la qual recorren camins paral·lels, però 

que no estan regits per una mateixa estratègia ni per un protocol d'actuació similar. 

L’objectiu que ha pretès aquesta investigació ha sigut el de comprendre les variables que 

intervenen en els processos de comunicació d'una situació de crisi en l'Administració Pública, 

per tal de trobar aquelles que beneficien l'eficàcia de la seva gestió. 

A continuació les conclusions detallades d’aquest treball: 
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1. Prevenció de la crisi. Un dels factors que els experts en comunicació de crisi donen més 

rellevància a l’hora de gestionar una comunicació d’aquesta mena de situacions és la part que 

té a veure amb la prevenció. És a dir, la preparació prèvia de la institució per assignar recursos 

comunicatius, humans i tècnics amb la intenció de preveure els elements que poden afectar 

negativament la institució.  

En el cas del Govern d’Espanya i del seu president, Pedro Sánchez, s’observa una estratègia 

de comunicació en la qual diversos portaveus neguen, d’inici, el problema sorgit arran de 

l’expansió de la Covid-19 i que, prèviament, havia sigut advertida amb diverses comunicacions 

per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Una vegada esclata la crisi passa cap a 

un escenari de confessió en el qual realitzen una comunicació proactiva amb comunicats 

oficials, notes i rodes de premsa a les webs oficials dels principals ministeris implicats 

(Presidència, Interior, Sanitat, etcètera) i els comptes oficials de les principals xarxes socials. 

Aquesta nova actuació produeix una inundació informativa en relació la nova situació. 

En aquest sentit, es convenient remarcar que la fase de precrisi de la Covid-19 va començar 

a principis del mes de desembre quan a Wuhan van aparèixer el primers casos d’infecció. En 

canvi, a Espanya es registra el primer pacient, a les Illes Canàries, el dia 31 de gener. És a 

dir, entre el primer cas nacional i l’establiment de l’estat d’alarma, que representa l’esclat 

definitiu de la crisi, passen 43 dies en els quals el govern espanyol respon amb una 

administració i una preparació insuficients.  

Aquesta manca d’activitat demostra una manca de previsió pel fet que va disposar 

d’informació amb anterioritat suficient per tal de poder dur a terme actuacions de prevenció. 

Durant aquest període va sobreprotegir la població amb un missatge de calma en els primers 

passos amb la qual cosa no la va preparar per a un possible escenari negatiu ni tampoc pel 

canvi radical de vida que podien patir en el futur. A banda d’això, i durant aquesta fase, es va 

emprar una estratègia de comunicació en la qual els fets no concorden amb les decisions i 

declaracions dels seus portaveus, que en alguns casos es contradiuen entre ells. 

L’estratègia de comunicació de crisi d’Andrew Cuomo envers la Covid-19 és la de confessar 

la crisi tan bon punt, el dia 1 de març, una dona que regressava d’un viatge d’Iran es va 

convertir en el primer cas de coronavirus a l’Estat de Nova York. Just al dia següent es reuneix 

amb Bill de Blasio, alcalde de la ciutat, per a traçar un pla conjunt i conjurar-se per a lluitar per 

l’extinció del virus. Finalment, el dia 7 de març decreta l’estat d’emergència (figura similar a 

l’estat d’alarma espanyol) a tot el territori de Nova York. En aquest sentit, tot i que va ser titllat 

d’actuar amb lentitud, cosa que podria haver evitat el contagi i la mort d’algunes persones,  

reacciona amb certa celeritat, abans inclús que el dia 11 de març de 2020 l’OMS declari 

oficialment com a pandèmia mundial el brot sorgit arran de la Covid-19 (SARS-CoV-2). 
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2. Portaveus. Com s’ha pogut constatar a aquest treball, l’estratègia del govern de Pedro 

Sánchez ha consistit a implementar una multiplicitat de portaveus en la gestió de la 

comunicació de crisi. En el transcurs dels mesos de març i abril va arribar a emprar fins a 19 

persones diferents, entre els que es comptaven el president, vicepresidents, ministres, 

secretaris generals, alts càrrecs de policia, guàrdia civil i exèrcit com també la de diversos 

coordinadors. Aquest extens grup de portaveus mostraren una heterogènia formació i un 

dispar entrenament per a la representació institucional. Les seves desiguals habilitats en la 

comunicació oral van ocasionar que, moltes vegades, derivessin en una gran dissonància 

informativa i en una notable confusió narrativa per al públic objectiu.   

Per tant, es pot afirmar que l’estratègia del govern d’Andrew Cuomo va resultar més efectiva 

pel fet de centrar les seves comunicacions en un únic portaveu simbolitzat en la figura del 

governador. Paral·lelament, i de forma puntual, la intervenció d’algun membre del seu equip 

per a transmetre informació experta sobre temes sanitaris, epidemiològics o d’altra mena, va 

atorgar i elevar la credibilitat en les informacions i en el comportament honest del governador, 

que el va permetre conservar i refermar la confiança que els ciutadans van dipositar en ell. 

Aquesta tàctica va permetre al govern de l’estat de Nova York minimitzar la comesa d’errors i 

l’increment de contradiccions en els missatges i va convertir el governador en el principal 

referent comunicatiu per a la societat i els mitjans de comunicació. Una tàctica que va fer situar 

a Andrew Cuomo com a únic líder i com l’autoritat amb més coneixements, competències i 

informació de servei institucional en el transcurs d’aquest període de crisi.  

En aquest punt, seria recomanable en accions futuribles, la utilització d’un nombre més baix 

de portaveus, o una única persona. Aquesta tessitura resulta més fàcil per a dissenyar uns 

missatges que no dispersin l’atenció del públic, perquè els destinataris s’acostumin a la forma 

d’expressar-se del portaveu, simplificar la comprensió del missatge i que els mitjans de 

comunicació tinguin més possibilitats de poder-ho interpretar, d’una forma fidel, pel 

coneixement i la relació estreta que tenen amb el portaveu (Rojo, et al., 2020).      

3. Estructura de les compareixences. Les compareixences de Pedro Sánchez i Andrew 

Cuomo tenen en comú que utilitzen una estructura en la qual els dos líders realitzen una 

exposició informativa d’uns 30 minuts i, de forma posterior, destinen una altra mitja hora al 

torn de preguntes dels mitjans de comunicació.  

Tots dos líders tenen un gran èxit d’audiència amb rècords d’espectadors. Un fet que 

difícilment podrien haver aconseguit sense una circumstància tan extraordinària, com és 

l’expansió d’un virus extremadament nociu per a la societat, que ha comportat el confinament 

íntegre de la població en les seves cases. Destaca, en aquest sentit, la xifra acumulada, entorn 

els 130 milions d’espectadors, per Pedro Sánchez (García, et al., 2020, p. 8) i la capacitat del 
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governador Cuomo per atraure l’atenció del públic extern de l’estat de Nova York i copsar 

l’interès d’algunes de les principals cadenes nacionals de televisió per a retransmetre en 

directe les seves sessions informatives, desplaçant així les del president Trump a un horari 

vespertí. 

En l'estudi de les compareixences en roda de premsa de Pedro Sánchez i Andrew Cuomo, es 

pot observar que el president del Govern fa una única compareixença a la setmana, 

normalment en cap de setmana i en horari de màxima audiència, mentre que Andrew Cuomo 

les realitza amb una freqüència diària i a mig matí.  

Les diferencies radiquen també, en el fet que el president del Govern d’Espanya empra, fins 

que es corregeix el dia 6 d’abril, un filtratge de les preguntes dels periodistes. Aquest fet 

comporta una gran polèmica entre els professionals de la comunicació, per la impossibilitat 

inicial de poder preguntar directament al compareixent i haver de fer-ho en diferit per 

WhatsApp amb la selecció de preguntes prèvia per part del Secretari d'Estat de Comunicació. 

Una actuació molt negativa que genera una imatge d’opacitat i transmet la sensació que 

l’Administració Pública intenta controlar o amagar alguna informació, així com evitar la rendició 

de comptes.   

Per la seva part, l’organització de les compareixences d’Andrew Cuomo s’erigeixen en un 

model molt diferent i que està alineat envers els models clàssics de gestió de la crisi amb el 

propòsit general d’escenificar una gran transparència institucional. Es tracta d’un torn de 

preguntes en el qual el periodista pot preguntar i repreguntar directament al governador i 

aquest, es mostra molt accessible, col·laborador i sense evadir la resposta de cap tipus de 

qüestió. De fet, és ell qui modera i lidera la ronda de preguntes amb la qual cosa demostra 

una gran proximitat envers els mitjans de comunicació i facilitar i aclarir els seus dubtes en 

l’exercici de control i consulta a l'Executiu. 

4. Temàtica. Amb referència sobre la temàtica que empren Pedro Sánchez i Andrew Cuomo 

en les seves compareixences de nou s’aprecien diferencies notables. D’una banda, Pedro 

Sánchez basa els seus discursos, de forma majoritària, en temes polítics (l'Estat, partits 

polítics, administracions, etcètera), agents socials (apel·lacions a la comunitat, treballadors 

assalariats, els empresaris, etcètera) i conflicte (termes poètics i expressius amb l’ús de 

metàfores, generalment de caràcter bèl·lic).  

Per la seva banda, Andrew Cuomo concentra el seu discurs, de forma generalitzada, en temes 

relacionats amb la sanitat, la menció de xifres, els agents socials i les al·lusions al futur. 

En l’estudi de cas ja s’ha vist que l’agenda política del president d’Espanya i la de l’opinió 

pública no coincideixen. Pedro Sánchez es converteix en agenda setter en fixar el marc 

informatiu i se centra en temes allunyats dels quals realment són importants i preocupen a la 
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població. En canvi, Andrew Cuomo dirigeix els seus continguts a donar ordres concloents al 

públic, parlar sobre estadístiques relacionades amb el contagi, pel que fa a les necessitats 

que requereixen els hospitals i els seus treballadors, així com desxifrar detalladament els 

pressupostos que es destinaran en l’àmbit sanitari i social. 

5. Comunicació verbal. A l’estudi dels elements discursius de Pedro Sánchez s’observa un 

ús excessiu del llenguatge bèl·lic que tracta d’instaurar el relat d’una situació de perill constant 

en l’ambient i de control per part de l’Executiu. Aquesta concepció verbal es veu 

complementada amb l’aparició de les FFAA i les FCSE, en les compareixences diàries de la 

resta de portaveus, que implementen una simbologia i un vincle determinat en la ment del 

receptor que els pot confondre greument. 

Aquestes metàfores bèl·liques estan suplementades amb una narració èpica que apel·la a la 

moral de victòria i a l’emotivitat de la ciutadania en la lluita contra el virus. No obstant això, 

aquesta concepció no contrasta amb la realitat que viuen els treballadors dels serveis 

sanitaris, el personal dels supermercats o la policia. Una percepció basada en una gran 

emergència sanitària i no en la d’estar a una gran guerra ni la de representar grans herois 

nacionals.  

A banda d’això, Pedro Sánchez, empra un gran nombre d’eufemismes per mitjà d’un 

llenguatge retòric i simbòlic. Carrega el seu discurs d’adjectius, sinònims i estereotips que 

tracten d’adornar la situació que es viu en aquell període. És a dir, una al·locució que fomenta 

que el públic pugui acabar per perdre la precisió del missatge i el fil central de la comunicació.  

Finalment, difon contingut fals i erroni en diferents ocasions. Aquesta informació ha sigut 

detectada i certificada per mitjà del reconeixement dels propis membres de l’Executiu i per 

dades contrastades i documentades, de forma fefaent, per diversos mitjans de comunicació. 

Aquesta estratègia de mentides és una temeritat que pot sortir molt cara perquè es perd la 

reputació de l’organització de forma automàtica. Un prestigi que costa molts anys construir i 

que és el tresor més gran a protegir. En el cas de l’administració pública comporta perdre la 

credibilitat davant dels ciutadans i la seva confiança, amb la qual cosa recelaran dels futurs 

missatges que seran, probablement, repudiats. 

Per la seva part, el discurs d’Andrew Cuomo s’orienta cap a una comunicació efectiva envers 

el seu públic, tal com aconsellen autors com Molero (2001), Vecina (2012) i Reynolds & 

Seeger (2014). En el seu cas, presenta una estructura funcional en la qual primer estableix un 

marc on inclou els temes importants a desenvolupar, jerarquitza per ordre d'importància, prima 

les informacions noves per tal de marcar l'agenda mediàtica i esmenta els passos concrets 

que farà per aconseguir els objectius. Les seves presentacions amb PowerPoint reforcen la 

seva vocació pedagògica, ajuden a entendre el perquè de les seves decisions i fomenten la 
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creació d’una atmosfera d’assossegament i protecció, encara que els informes no siguin els 

desitjats.  

La seva capacitat d’oratòria i el seu llenguatge simple i directe se sumen a la capacitat de 

crear frases memorables que, consegüentment, esdevenen en titulars que són captats de 

forma ràpida pels periodistes dels mitjans de comunicació. Amb això aconsegueix un alt 

impacte mediàtic i un gran nivell de recordació.  

El governador de Nova York assumeix els seus errors de comunicació i admet el que no sap, 

cosa que li fa transmetre confiança, però sense crear falses esperances o expectatives poc 

realistes. Pinta la crua realitat i combina els fets amb honestedat, humanitat i una mirada 

positiva i constructiva sobre el que la ciutadania pot aprendre i fer millor. Aborda les emocions 

dels ciutadans i comparteix els seus sentiments més íntims i els de la seva família, que 

l’apropen de forma humana a l’audiència.  

6. Comunicació no verbal. Com a norma general, el llenguatge corporal de Pedro Sánchez 

i Andrew Cuomo és correcte i desenvolupen una bona uniformitat, tant en el seu estil com en 

el seu to gesticular i vocal. En aquest sentit, queda evidenciat que es tracta de dues persones 

amb gran experiència en l’oratòria i que han rebut una formació adequada per a la 

desenvolupament d’aquestes tècniques en el transcurs de les seves funcions de representació 

institucional. 

No obstant això, tot i que la voluntat del president espanyol és la de connectar amb el públic 

moltes vegades no ho aconsegueix. La lectura monòtona amb teleapuntador del seu discurs 

institucional li resta naturalitat i capacitat d’emocionar l’espectador i transmet una sensació 

d’incongruència entre el que diu i el que manifesta el seu cos. Tal com diu Joan Francesc 

Cánovas a la nostra entrevista: “a Pedro Sánchez l’havíem vist en un seguit de circumstàncies 

i tenia una gama. El posem en una altra situació molt diferent i té la mateixa gama. Vol dir que, 

per tant, la seva gama és menys ample, des d’un punt de vista d’habilitats tècniques, de les 

que podríem suposar. Per què? Perquè aquesta és una condició clarament especial i hem vist 

a dirigents polítics d’arreu del món de maneres diferents. Hem vist una Merkel i ara una altra 

Merkel, hem vist a un Trudeau i un altre Trudeau i, finalment, hem vist a un Sánchez i a un 

mateix Sánchez” (Cánovas, 2021).  

Contràriament, el Governador transmet calma, aplom i confiança. Amb una mirada sòlida, una 

veu i vocalització inequívoca, no vacil·la en cap circumstància, no llegeix i manté el contacte 

visual amb les càmeres com si mirés directament a cada persona. Empra una gesticulació 

relaxada i ben coordinada amb els missatges que transmet. Per mitjà de la seva entonació, 

comunica el seu estat d'ànim: s’indigna per la falta de respiradors enviats per l'administració 

federal, resulta esperançador per a tots el habitants de l’estat de Nova York o taxatiu amb els 
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joves que no es queden a casa i surten a passejar a Central Park sense mantenir les mesures 

de distància.    

En definitiva, i com a conclusions finals, Andrew Cuomo demostra tenir una comunicació més 

efectiva en termes de comunicació de crisi i de risc. Cosa que es veu fonamentada pels 

diferents elements analitzats en aquesta investigació, com també per l’efecte en l’opinió 

pública i que es desprèn de les diferents enquestes realitzades als seus públics objectius on 

li atorguen una puntuació molt alta. 

Finalment, indicar que aquest treball permet identificar, entre altres elements, alguns aspectes 

rellevants de l’estratègia, els models escollits o la comunicació verbal i no verbal dels dos 

líders polítics. No obstant això, a la finalització d’aquest treball ens trobem encara en la fase 

d’eclosió de la crisi i lluny del seu tancament final. Això és així perquè fins que gran part de la 

població mundial no estigui vacunada no es podrà donar per acabada l'alerta davant l'opinió 

pública, pel fet que els protocols de salut requereixen de prorrogar un període preventiu per 

tal de descartar una nova reproducció del virus.   

Es per això, que es divisa una futura línia d'investigació que permetria analitzar, no únicament 

els mesos de març i abril de 2020, sinó la comunicació emprada, de forma posterior, del 

període de pandèmia, com també l’exploració de l’etapa de poscrisi. Una activitat que 

possibilitaria poder tractar, amb més profunditat i de forma integral o individualitzada, els 

mateixos aspectes examinats en aquest treball. D’altra banda, s’obre l’oportunitat d’incloure 

altres elements interessants d’anàlisi, com la interpretació de la comunicació d’aquest líders 

publicada pels mitjans de comunicació o la comunicació digital i de xarxes efectuada per part 

Pedro Sánchez o Andrew Cuomo.  
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PEDRO SÁNCHEZ ANDREW CUOMO VS 

▪ Confessió de la crisi des del 
principi. 

▪ Diferència entre la detecció del 
primer cas i l’establiment de l’estat 
d’alarma: 7 dies  

 

▪ Negació de la crisi.  
▪ Contradicció en les declaracions 

dels diferents portaveus. 
▪ Sobreprotecció de la població amb 

missatges de calma. 
▪ Diferència entre la detecció del 

primer cas i l’establiment de l’estat 
d’alarma: 43 dies.  

 

PREVENCIÓ 

PORTAVEUS 

ESTRUCTURA 

I TEMÀTICA 

COMUNICACIÓ 

VERBAL 

COMUNICACIÓ 

NO VERBAL 

▪ Multiplicitat de portaveus. 
▪ Fins a 19 persones diferents. 
▪ Produeix dissonància informativa i 

confusió narrativa en el públic 
objectiu. 

▪ Portaveu únic. 
▪ Intervencions puntuals d’experts 

per a complementar  amb 
informació documentada les 
exposicions del governador. 
 

▪ Exposició informativa i torn de 
preguntes d’uns 30 minuts. 

▪ Una intervenció a la setmana, en 
festiu i horari de màxima audiència. 

▪ Filtratge de les preguntes del 
president i impossibilitat de 
repreguntar durant les tres 
primeres setmanes de l’estat 
d’alarma. 

▪ Temes més comuns: política, 
agents socials i conflicte (bèl·lic).   

▪ Exposició informativa i torn de 
preguntes d’uns 30 minuts. 

▪ Intervencions diàries a les onze del 
matí. 

▪ El governador modera el torn de 
preguntes. 

▪ Possibilitat de preguntar i 
repreguntar de forma directa. 

▪ Temes més comuns: sanitat, xifres 
(estadístiques), agents socials i 
futur. 

▪ Llenguatge verbal basat en 
metàfores bèl·liques.  

▪ Narració èpica que apel·la a la lluita 
contra un enèmic comú: el virus. 

▪ Utilització d’eufemismes amb un 
llenguatge retòric i simbòlic, 
carregat d’adjectius, sinònims i 
estereotips.  

▪ Difon informació falsa  i errònia a 
diferents rodes de premsa. 

▪ Llenguatge verbal simple i precís.. 
▪ Discurs basat en una estructura 

funcional (exposa – jerarquitza 
informació – expressa passos a 
seguir). 

▪ Vocació pedagògica amb 
presentacions de PowerPoint.  

▪ Capacitat per a crear titulars per a 
la premsa. 

▪ Assumeix errors. Admet el que no 
sap. 

▪ Llenguatge no verbal correcte..  
▪ Uniformitat en la gesticulació i bon 

to vocal. 
▪ Dificultats per a connectar i 

emocionar al públic pel seu to 
monocord i poc natural..  

▪ Mateixa comunicació no verbal en 
qualsevol tipus d’escenari. 

▪ Llenguatge no verbal correcte..  
▪ Uniformitat en la gesticulació i bon 

to vocal. 
▪ Mirada frontal cap a l’espectador, 

sense llegir. 
▪ Amb l’entonació, comunica el seu 

estat d'ànim i les emocions. 
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7. ANNEXOS 

7.1 Entrevista a Carles Pont 

Carles Pont Sorribes és professor del departament de Comunicació de la Universitat Pompeu 

Fabra de Barcelona (UPF). És doctor en Comunicació Social, llicenciat en Periodisme i 

diplomat en Ciències de l’Educació. És coordinador del grup de recerca en Comunicació 

Política, Democràcia i Mitjans (POLCOM). És autor de tres llibres i de nombrosos articles en 

revistes acadèmiques. Codirigeix el Màster en Comunicació Política i Institucional de la UPF.   

 

Pregunta: El govern espanyol ha emprat una estratègia de fins a 19 portaveus, entre 

tècnics i membres del Govern. Consideres encertada la disposició de tants portaveus 

en comptes de la figura de portaveu únic que es recomana als manuals de crisi? 

Resposta: No, no la considero encertada. Jo crec que és un error treballar amb tantes 

persones fent de portaveu en una crisi. Malgrat que els manuals recomanen una persona, jo 

sempre dic que això està bé, una persona va molt bé, però que en una crisi com aquesta, en 

la qual té un pes molt específic la part tècnica, n’hi podien haver fins i tot dos. És a dir, un 

polític i un tècnic. El tècnic per a explicar la dimensió més complexa, en aquest cas sanitària, 

de la crisi i el polític per a explicar les decisions que es prenen d'acord amb el risc d’aquestes 

situacions sanitàries. Per tant, amb un estaria bé. Un sanitari o un tècnic, que a vegades té rol 

de polític. Per exemple: en el cas de Catalunya l’Argimon i en el conjunt d’Espanya en 

Fernando Simón. Però, és veritat també que, de tant en tant, hi ha d’haver un polític que 

assumeixi part de la responsabilitat més enllà de la part del tècnic. Per tant, amb un o dos 

hauria estat més que suficient. La resta jo crec que no només va ser una sobreactuació de la 

política, que això en crisi es dóna molt, sinó que, a més a més, va ser contraproduent per a 

marcar un relat clar i nítid del missatge.     

P: Precisament sobre aquest aspecte t’anava a preguntar a continuació. Creus que es 

va transmetre una sensació de coherència i de veu unitària entre els diferents 

portaveus? 

R: No. Si analitzes les diferents rodes de premsa, que tu ho faràs, veuràs que en el cas dels 

uniformats hi ha dies que semblaven més l’exposició dels mèrits de cada cos policial que no 

una altra cosa. Per exemple, hi havia una numeració molt sovint per part de l’exèrcit de quants 

efectius de l’UME són aquí i són allà o per part de la Guàrdia Civil les detencions que havien 

fet. És a dir, no es funcionava tant com un sol estat en què s’explica tot sinó que s’anava 

desgranant els mèrits gairebé de cada cos. Per tant, va ser desencertat fins a tal punt que es 

va veure clar que al cap d’uns dies ja els van treure, si no recordo malament.  
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P: La mitjana de les intervencions de Pedro Sánchez, a les rodes de premsa, és de 25 

minuts i el torn de preguntes té una durada d’uns 30 minuts. Creus que el president ha 

emprat el millor format per a comunicar-se de forma efectiva amb el públic?  

Jo crec que aquí el problema que hi va haver és que van barrejar dues coses: la roda de 

premsa amb la comunicació al públic general. És veritat que no era fàcil i, de vegades, també 

hem d’explicar-ho tot. Els acadèmics i la gent que un cop han passat les crisis les analitzem, 

de vegades, no ho tenim tot en compte. Això s’ha de valorar. Aquesta era una situació molt 

difícil en la que tothom estava a casa i era molt difícil fer rodes de premsa, etcètera. Però, si 

bé això és cert, no és menys cert que barrejar el missatge que ha d’anar al públic en general 

amb el missatge que s’ha de donar en el periodista és un error bastant greu. El format del 

missatge que s’ha de donar al periodista no té res a veure, encara que es vulgui fer un acte 

de transparència, amb el missatge que s’ha de donar a la població en general. O té poc a 

veure, millor dit. M’explicaré: quan el que intentes és explicar a un periodista el que faràs a 

partir d’aquell moment, el periodista repregunta i no contextualitza perquè moltes vegades el 

mateix periodista ja té part de la informació. En canvi, un ciutadà normal necessita el context. 

Per tant, que hauria fet jo?, no barrejar rodes de premsa que anaven fonamentalment dirigides 

a periodistes amb el missatge institucional que vols donar al conjunt de la ciutadania 

espanyola. Al barrejar-se les dues coses, quedava, d’una banda, un format molt llarg. Has dit 

25 minuts per un costat i 30 per l’altre. Per tant, llarguíssim. I per l’altra, poc concret. Poc 

entenedor, fins i tot. En definitiva, barrejar les dues coses crec que és un flac favor per a 

explicar bé la crisi.   

P: Per tant, això, unit amb la multiplicitat de portaveus, hauria produït una 

superabundància d’informació que podria comportar que, d’alguna manera, el públic 

perdés el fil i no connectés amb el missatge que rebia des de la institució?  

R: Exacte. Hi havia molta informació que no era pel públic general i això moltes vegades 

generava dissonàncies molt greus, diria jo, perquè provocava percepcions de risc més altes 

de les que realment eren. És a dir, quan un periodista fa una pregunta té, teòricament, més 

informació que el públic en general. Per tant, moltes vegades pregunta i pot descontextualitzar 

en la pregunta, que no en la difusió posterior del contingut, cosa que pot generar un alarmisme 

que no és tal. Si per exemple es pregunta: les mascaretes són efectives? La resposta del 

polític pot ser molt clara: sí o no. En canvi, si es pregunta respecte d’un informe de la Comissió 

Europea que diu que la utilització de les mascaretes haurien de ser, o no, obligatòries i li 

qüestionen sobre la seva posició al respecte, és quan es genera una percepció al públic d’un 

cert desgavell. És millor que això li arribi mediat al públic que no pas que li arribi a l’engròs 

perquè aleshores és terreny adobat per a fake news, per a desinformació o per a la percepció 

d’un risc més gran del que realment és. 
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P: En un context de crisi, augmenta la demanda d'informació verídica i imparcial i 

s'exigeix, a més, un flux de comunicació constant i continu. Aquest tipus d’informació 

l’han portat a terme els diferents ministres i experts, ja que l’estratègia de Pedro 

Sánchez ha sigut la de fer una el cap de setmana. Hagués sigut més encertat que el 

president realitzés comunicacions diàries i més curtes en comptes de fer-les 

setmanals?  

R: Jo crec que no. Jo crec que el president està per altres coses. No sé si havien de ser 

setmanals o cada quant, però crec que diàries no, perquè dónes la percepció que vols tenir 

més protagonisme que el que la crisi requereix. Si tu tens un bon portaveu, com és el cas del 

Fernando Simón, el que s’ha de fer és potenciar aquesta veu i treure-la del soroll. És a dir, 

fora de la presència de militars i policies, per exemple. I probablement sí que el que hauria fet 

és que una vicepresidència o un ministre, en aquest cas el de Sanitat crec que estava bé, 

donés explicacions diàries. 

P: En la majoria de les seves intervencions Pedro Sánchez ha fet ús de termes bèl·lics 

com batalla, enemic, combatre o guerra. Quina penses que ha sigut la finalitat de la 

utilització del llenguatge bèl·lic en el marc d’aquesta comunicació de crisi?  

R: En els primers temps va ser una raó de crear un cert pànic a la població, de forma 

preventiva. El fet que hi hagués uniformats i fessin servir aquell llenguatge tan bèl·lic, crec que 

tenia a veure també amb traslladar a la població una certa sensació de gravetat. Després, 

més endavant, crec, i això ho han estudiat molt alguns col·legues, que forma part del 

llenguatge polític i que aquest també té a veure, per exemple, amb el llenguatge futbolístic. 

És a dir, que el llenguatge bèl·lic té, per una part, aquesta idea de la generació d’un missatge 

d’alerta constant i de no abaixar la guàrdia i, per l’altra, té el missatge de “si vostè no 

acompleix, jo el sancionaré o jo aplicaré la llei”. En definitiva, que el missatge en el 

subconscient era aquest: “si vostè no acompleix, estem en una situació que es podria emular 

a una situació de guerra per tant, recordi”. 

P: Però això no podria generar en la població una psicosi, crear més incertesa i més 

por que si s’hagués fet aquest tipus de discurs amb altres termes, com per exemple, 

una apel·lació a la comunitat o a la cura del proïsme?  

R:  Sí, clarament. Et dono la raó. En aquest sentit, no sóc partidari. No serveix de res o ha 

servit de molt poc. Només cal veure que en el moment en què ens van deixar obrir una mica 

els contagis en el mes de juliol van pujar una barbaritat. En comunicació de crisi, d’això hi ha 

molts estudis fets, el que has de fer és integrar a la població en el missatge. En les primeres 

setmanes es va veure que només hi havia missatge de càstig  i aquest és un missatge molt 

contraproduent perquè el que estàs fent és posar-te en contra a la població.  
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P: I a més a més, en comunicació de crisi, un dels objectius és el de fer una construcció 

positiva i d’inclusió del públic, veritat? 

R: Correcte. La integració de tots els públics o de la quantitat més gran de públics en l’àmbit 

de la gestió de la crisi i el risc, és evident. 

P: Alguns analistes afirmen que el govern va dissenyar una estratègia tacticista i de 

càlcul polític per a la comunicació del president del Govern. Creus que els spin doctors 

han modificat els principis comunicatius pels quals es regeix la comunicació de crisi i 

l’han portat cap a una resolució d’aquesta amb instruments i tàctiques polítiques? 

R: Bé, és que la comunicació de crisi i la comunicació política en casos com aquest estan molt 

imbricades. Pot ser que sí. Clar, el que intenten els spin doctors, i el que intenta la comunicació 

política, és que d’una crisi el líder pugui sortir indemne, pugui sortir reforçat. En el seu conjunt, 

jo diria que no s’ha fet tan malament. És a dir, hi ha hagut coses que s’han fet malament, que 

ja les hem explicat ara, en aquesta estona que m’has fet preguntes, però en el seu conjunt de 

la pandèmia no li ha sortit tan malament a Pedro Sánchez. Per què? Perquè ha sabut posar 

a un tècnic que funcionava prou bé, com el Fernando Simón, va saber corregir a temps 

aquesta idea dels militars i policies i va posar un portaveu que no era dolent, com el Salvador 

Illa, i al qual se li va donar bastant de crèdit perquè era un home que se’l veia molt tranquil. 

Diria, per tant, que la influència dels spin doctors hi ha sigut i ha estat important, però diria que 

en molts moments crec que ha prevalgut l’opinió dels tècnics de Sanitat que la de l’assessor 

polític.   

P: I en les intervencions del president, diries que ha faltat més informació de servei 

específica sanitària o de catàstrofes? 

R: Sí, francament sí. Per això deia que les rodes de premsa haurien d'haver-hi estat molt més 

ben treballades des d’aquest punt de vista. És a dir, la informació de servei no només hauria 

d’haver estar treballada en les compareixences públiques sinó que hauria d’haver-hi un 

compte de Twitter molt més efectiu i hauria d’haver-hi, fins i tot, píndoles audiovisuals que es 

podrien haver retransmès en diferents televisions o amb una campanya institucional molt més 

ben feta. No amb “este virus lo paramos unidos”. ¿Unidos? Ens estan dient que no, que hem 

de mantenir la distància, oi? Per tant, allò de “unidos” és molt poc apropiat. Aquí hi havia un 

missatge subliminar nacionalista espanyol que no sé que aportava. Segurament una dèria per 

poder combatre el discurs de la dreta del PP i de VOX. Però des del punt de vista de 

l’emergència, i aquí si que et donaria la raó amb la pregunta que em feies en relació amb els 

spin doctors i des de la meva perspectiva, no aportava res “este virus lo paramos unidos”. 

Perdoni’m, units? No, separats. Separats per dos metres, ens estan dient. Per tant, el missatge 

tenia una altra connotació d’informació de servei o d’informació de crisi. Tenia una informació 
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política claríssima. En altres països europeus les campanyes han estat molt més efectives i, 

com deies tu, amb molta més informació de servei i d’atenció al ciutadà. De fet hi ha un estudi 

anglès de l’any 2000 de la Judith Petts i de Graham Murdock, entre altres, que demostra que 

la gent quan hi ha una crisi vol ser atesa i volen rebre de les administracions detalls molt 

simples i del dia a dia. Com per exemple: com reaccionar davant d’un terratrèmol. Doncs, en 

aquesta crisi haurien d’haver tingut això i no ho han tingut.      

 

Entrevista realitzada per telèfon (21 d’abril de 2021)  
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7.2 Entrevista a Joan Francesc Cánovas 

Actualment treballa, en l’àmbit acadèmic, com a codirector del Màster en Comunicació 

Corporativa i Estratègica. UPF-Barcelona School of Management i també assessora a 

empreses i organitzacions com a consultor especialitzat en comunicació de crisi, institucional 

i formació de portaveus. 

En el passat ha desenvolupat funcions de redactor i col·laborador en diferents mitjans de 

comunicació, com a periodista i opinador (Ràdio Nacional d'Espanya, La Vanguardia, Agència 

EFE, TV3, Canal Satélite digital ...). En l’àmbit polític i institucional ha estat cap de l'Oficina 

del Portaveu de Govern de la Generalitat de Catalunya (2000) i director de l'Oficina de 

Comunicació de Govern de la Generalitat de Catalunya (2001-2003).  

 

Pregunta: Alguns dels aspectes més criticats de les compareixences de Pedro Sánchez 

van ser, d’una banda, que, en moltes ocasions, es va retardar (algunes per hores) en 

fer la seva aparició. No obstant això, el que més va molestar va ser el del torn de 

preguntes dels periodistes. Considera adequat el fet que fos la Secretaria de Estado de 

Comunicació, representada per Miguel Ángel Oliver, qui seleccionés les preguntes que 

els periodistes farien en el torn de preguntes al president?  

Resposta: A mi no m’agrada i crec que no és una bona manera d’ajudar la democràcia. Però, 

no és menys cert que no és una pràctica exclusiva d’Espanya, ja que hi ha altres governs on 

també es fa. Però, crec que es dignifica la democràcia en funció de què els mitjans de 

comunicació puguin explicar i preguntar el que considerin i que no s’hagi de fer aquest filtre 

previ. Una altra cosa és que pugui haver una qüestió d’ordre, en el sentit de qui preguntarà 

primer, qui després, si primer aniran les televisions o els gràfics. Això em sembla raonable i té 

una lògica. La resta no em sembla bé, i no ajuda a la comunicació de crisi, perquè un dels 

components que sempre remarquem els que ens dediquem a això és que la percepció que 

generis ha de ser de transparència. Aleshores quan tu fas aquest filtratge o no et presentes 

puntual a una compareixença, més enllà de què hi hagi un motiu justificat, generes una 

impressió d’opacitat. La percepció d’opacitat va en contra dels principis de la comunicació de 

crisi, que són: ser transparent, ser clar, ser net i si alguna cosa no la saps o no la pots 

comunicar encara, també explicar-ho. És a dir, això no ho puc fer o no ho puc comunicar, ho 

farem d’aquí a un temps. Però amb claredat i franquesa.      

P: Davant d'una crisi, que ens exigeix canviar i adquirir nous comportaments i hàbits, 

la precisió en les instruccions es torna encara més important. Creus que va emprar 

Sánchez una comunicació eficaç?  
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R: Hem de tenir en compte que aquesta pandèmia ens va agafar a tots d’improvís i sense cap 

preparació, perquè mai, en cap de les situacions, havíem previst que això podia passar. Jo no 

havia vist mai una situació on ens quedàvem tots a casa i aturàvem el món. Per tant, queda 

en certa manera disculpada pel fet de ser una situació tan nova en la qual era difícil actuar. A 

partir d’aquí, Pedro Sánchez i altres dirigents, van cometre molts errors, però que en certa 

manera estaven justificats per aquesta inexperiència, que tothom tenia en aquesta nova 

situació. És veritat que si fem una comparativa amb altres dirigents polítics internacionals, jo 

tinc la sensació que el govern espanyol no va ser un exemple de transmissió informativa i el 

seu responsable màxim, el president del Govern, no en seria l’exemple. Per tant, ens podríem 

equivocar tots perquè això era molt nou, però potser ens podríem equivocar menys.  

P: En aquest sentit, creus que els missatges van transmetre clarament les mancances, 

les necessitats, el detall dels processos i temps ,així com de les accions que havia de 

realitzar cada ciutadà? 

R: Jo crec que no els cobria tots, però que cobrien alguns. Penso que tampoc seria just que 

tot va ser un desastre. Per a mi el que cobria menys era l’empatització davant de la por 

generalitzada perquè s’afermava tot a un concepte retòric clàssic de la política espanyola: “el 

todos juntos contra..”. En aquest sentit era el todos juntos contra el virus, però abans va ser 

“todos juntos contra el terrorismo, todos juntos contra el procés de Catalunya”, etcètera. Això 

era el gran mantra que ells transmetien de manera constant, quan jo crec que el gran problema 

que hi havia era un problema de por pel desconeixement del virus. Jo crec que van cometre 

l’error de no posar-se a l’alçada de la percepció social de por que hi havia.  

P. Quina importància té, per a la gestió de la comunicació de crisi, el fet de conèixer els 

sentiments dels públics i la seva agenda setting en una situació com la del coronavirus?  

R: Jo crec que és un problema de la nostra política, de la política espanyola. La transmissió 

emocional es veu com un element de debilitat. Pensa que això, el govern espanyol, ho va 

plantejar com una guerra. Una guerra ben estúpida perquè els que podien lluitar contra el virus 

eren els científics, que són els que tenien i tenen les eines per fer-ho. Es va plantejar com una 

guerra i en aquest àmbit l’emoció és un bé escàs. Si l’enemic té por, tu has guanyat mitja 

guerra. La transmissió emocional en la política espanyola és molt escassa i plantejar aquesta 

situació és un problema. És un problema aniquilar tota una part del que defineix una persona. 

A una persona la defineix la part emocional i la part racional. De fet, tenim dos sistemes 

racionals que s’ocupen de cadascuna d’aquestes parts. En aquest sentit, la comunicació de 

crisi s’ha d’ocupar de gestionar aquestes dues parts i el govern espanyol només es va 

concentrar en la part racional fixada en un escenari de guerra. D’altra banda, tot l’escenari 

d’emocionalitat el van concentrar en els agraïments en els sanitaris, que no tan sols els feien 
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ells sinó que també ho feia tota la ciutadania, i que van acabar per ser reiterats en el temps. 

Jo crec que amb això cobrien la part emocional i era falç perquè el que estem parlant és de la 

percepció del teu públic i el teu públic no eren els sanitaris. El teu públic era el conjunt de la 

ciutadania. Aquest fet comporta que la política espanyola estigui cada vegada més lluny de la 

ciutadania perquè tens davant una persona que no transmet emocionalitat.       

P: Què en penses en termes generals de la comunicació no verbal de Pedro Sánchez 

en les seves rodes premsa?  

R: Crec que és una persona que transmet molt d’aplom i control en la transmissió. És molt 

correcte i polite des d’un punt de vista de formes i, fins i tot et diria, del moviment del cos que 

és molt estable, cosa que li dóna una bona credibilitat. Jo crec que és un bon orador i penso 

que des d’un punt de vista no verbal és molt correcte. En les compareixences, Pedro Sánchez 

agafa un to que, diríem, és molt igual en totes les circumstàncies. És a dir, l’hem vist en una 

condició molt especial, però ha actuat igual que en una situació diguem no tan especial. Cosa 

que et demostra que la gamma no és tan extensa. A Pedro Sánchez l’havíem vist en un seguit 

de circumstàncies i tenia una gamma. El posem en una altra situació molt diferent i té la 

mateixa gamma. Vol dir que, per tant, que la seva gama és menys ample, des d’un punt de 

vista d’habilitats tècniques, de les que podríem suposar. Per què? Perquè aquesta és una 

condició clarament especial i hem vist a dirigents polítics d’arreu del món de maneres 

diferents. Hem vist una Merkel i ara una altra Merkel, hem vist a un Trudeau i un altre Trudeau 

i, finalment, hem vist a un Sánchez i a un mateix Sánchez. Ell és igual a tot arreu. És igual 

que digui que van a fer un pacte de legislatura o que estigui explicant el nou pla d’ocupació 

de l’any 2022. Sempre manté el mateix to i la mateixa entonació, però la resta dels elements 

no verbals com la gesticulació, l’expressivitat de la cara, l’aparició o no de somriures, el tipus 

de mirada o la posició del cos, són sempre els mateixos. Jo crec que el té un registre del qual 

és políticament correcte i que li funciona i, per tant, va amb això en les seves comunicacions. 

Un model que és prou solvent, però que no transmet emotivitat. 

P: I, a més a més, el fet que va fer el discurs llegint des d’un teleapuntador li va poder 

restar naturalitat, oi?  

R: Sí, ho fa més difícil perquè amb els teleprompters o ets un expert d’això, com els periodistes 

que treballen a la televisió, o es nota que estàs llegint. Si hi ha una cosa freda és el 

teleprompter, però clar els periodistes tenen les habilitats per saber interpretar i donar un tipus 

d’inflexió o intensitat, uns silencis o el marcatge dels ritmes que un polític no ha de per què 

saber fer. O, sí. Per exemple, Barack Obama era brillant amb això. Jo he vist a l’Obama plorar 

en un acte públic. Hem vist a cap president espanyol plorar mai? Amb això no vull que es digui 

que plorar sigui la manera d’arribar a les emocions del públic i l’única manera de transmetre 
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una emoció. Aquest fet enllaça amb el que parlàvem abans quan deia que a un polític no el 

veuràs mai transmetent una emoció perquè sembla una debilitat. Tot això ha d’anar en conjunt. 

És a dir, el parallenguatge ha d’anar sincronitzat amb el llenguatge no verbal. Jo no puc dir: 

“estic penedit” i dir-t’ho somrient perquè pensaràs que no és creïble. I més aviat podries pensar 

que em burlo de tu.   

P: Respecte de l’escenografia emprada pel govern espanyol a la sala de premsa de la 

Moncloa, amb les banderes Espanya i Europa, el faristol, etcètera.  Consideres que 

aquest escenari va contribuir positivament a transmetre el missatge envers la població? 

R: Era el mateix de sempre. A l’inici es pot entendre que no el canviessin perquè havien de 

declarar l’estat d’alarma i no podien crear un escenari nou. Per aquesta raó és comprensible 

que fessin servir el que ja tenien. Després crec que s’haguessin pogut desenvolupar altres 

elements i altres situacions, però no tinc una teoria sobre si d’aquesta manera podria funcionar 

millor. Jo fa temps que penso que abusen molt dels interiors. Crec que l’exterior, des d’un punt 

de vista comunicatiu, transmet, dóna i suma. Crec que, en general s’abusa dels espais 

interiors i que s’utilitza poc els exteriors. Però l’escenografia era pràcticament la mateixa. 

L’únic element que el modificava era la vestimenta de cada compareixent i que era prou 

interessant des del punt de vista no verbal. Per exemple: el militar amb el seu uniforme de 

gala, el polític amb la corbata, el guàrdia civil amb el tricorni sota el braç o el Fernando Simón 

amb jerseis de cremallera.   

P: Penses que Pedro Sánchez podria haver fet un discurs dirigit, a la població, més curt 

i en un escenari diferent de la Moncloa?  

R: Sí. Més curt, en un espai diferent que marqui l’excepcionalitat i amb una comunicació no 

verbal diferent. El problema és que jo crec que no té més registre i que quan va a un restaurant 

demana un plat de la mateixa manera. Després, crec que ell té un punt en què s’agrada a si 

mateix. Jo crec que ell està content d’haver-se conegut. Crec que hi ha alguns elements, 

alguna transmissió en què ell és diu a si mateix: “ostres, que bo que sóc!”. Sense ser arrogant, 

però tendeix a pedant. En aquest sentit, els polítics, en general, tenen un punt d’agradar-se a 

si mateixos. És a dir, per a ser polític has de ser una mica narcisista.  

 

Entrevista realitzada per videoconferència (27 d’abril de 2021) 
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7.3 Entrevista a Josep Maria Brugués 

En el passat ha estat director de comunicació d’empreses com Port Aventura, Roche 

Diagnòstics, Universitat de Girona i Grup BBDO. També ha treballat com assessor en grans 

consultories de comunicació com Burson-Marsteller i Llorente y Cuenca (LLYC). En el camp 

de la docència, imparteix l’assignatura de Comunicació corporativa i crisi al grau de 

Periodisme de la Universitat Ramon Llull (URL). En aquesta mateixa universitat és professor 

de Relacions públiques en el grau de Relacions internacionals. A la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF) participa en el Taller de Comunicació Institucional, Social i Política en el grau de 

Publicitat. I, finalment, a la Barcelona School of Management (BSM) imparteix les assignatures 

de Gestió creativa i Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en el Postgrau en Comunicació 

Empresarial i Formació de portaveus en el Màster de Comunicació Política i Institucional. 

 

Pregunta: Davant les advertències de l’OMS i el Centre Europeu per a la prevenció de 

la Salut durant el mes de gener i febrer.  Creus que el govern va fer una correcta 

prevenció de la crisi?  

Resposta: No. No va fer cap prevenció. Això queda demostrat, no només pels fets, sinó també 

per les paraules que va tenir el Govern en tot moment. Per tant, no hi va haver cap prevenció. 

Això passa molt en el món de l’Administració, on el fet d’estar preparats per a una crisi no és 

un fet habitual. No hi ha una filosofia de la preparació ni de la prevenció. Estem en una cultura 

de curar i no pas de prevenir. Per tant, aquí seria important pensar que és el que ens pot 

passar, preparar-nos i estar organitzats per aquestes pitjors situacions.   

P: En aquest sentit, consideres que van reaccionar tard a l’hora d’implementar l’estat 

d’alarma? 

R: Sí, ho van fer tard i malament. En aquest sentit, hi ha estudis fets en l'àmbit internacional, 

com el de la Universitat de Cambridge, en el que es va fer un examen dels trenta països més 

importants del món durant la pandèmia i Espanya apareixia en darrer lloc per la seva gestió 

pública. En aquest cas, es tracta d’un exemple claríssim d’una gestió tardanera i deficient. 

P: En aquesta fase inicial es va sobreprotegir la població amb missatges de calma, en 

lloc d'avançar un possible escenari negatiu, i que això després va comportar un shock 

per a la ciutadania amb els missatges emesos a partir del dia 14 de març? 

R: El tema és que quan hi ha una situació de crisi, i ha de sortir el Govern a parlar arran de la 

pandèmia, el portaveu que aparegui ha de transmetre control i seguretat, cosa que no ha fet. 

Per tant, demostra que no ho tenia gens preparat. Crec que tenien molt present la teoria de 

transmetre el control i la seguretat en les primeres intervencions i van preparar el president 



110 
 

amb les coses que havia de dir.  En general els seus discursos eren buits de contingut i no es 

centraven en les coses que volien sentir i que preocupava a la població (salut i economia, 

llocs de treball). Estem en una cultura on donem molt valor a la improvisació i els polítics és 

un clar exemple. Quan els hi parles de comunicació de crisi els hi sona a xinès a la majoria, 

perquè sempre et diuen: “la crisi?, vivim cada dia amb crisi”. 

P: La pregunta anterior anava també orientada en el sentit que en els mesos de gener i 

febrer el portaveu tècnic designat pel Govern, Fernando Simón, llançava missatges a la 

població en els que afirmava que no passaria de tres o quatre casos puntuals o que allò 

estava focalitzat a la Xina, per exemple. Això per un cantó i, per l’altre, els missatges 

emesos després de l’estat d’alarma alertaven d’un virus molt perillós, desconegut i 

contagiós. Per això del canvi radical i el possible shock en la ciutadania que et 

comentava abans. 

R: Penso que això ha agafat a tothom desprevingut. No només al Govern d’Espanya sinó que 

també al de molts països. Fins i tot, a l’OMS se li va escapar de les mans perquè s’ha parlat 

que aquesta pandèmia ja va començar als mesos de novembre i desembre del 2020. Per tant, 

estem parlant d’un problema global i no únicament de l’executiu espanyol. Després quan hi 

ha una crisi a una institució o a una empresa allà descobreixes si aquestes organitzacions o 

empreses estan preparades per a tenir una crisi. Si no ho estan, els hi veus descaradament 

que no estan preparats, que no han previst res. L’exemple en el cas espanyol, com en molts 

d'altres, s’aprecia que no li van fer cas perquè hi havia qui els hi deia que no es preocupessin 

perquè això era una situació que provenia de la Xina i que ningú havia decretat cap pandèmia 

ni res. Per això en Simón va dir allò de què eren tres o quatre casos puntuals i de sobte es 

van trobar que afectava a tot el món i el van haver de parar. Un fet que, fins i tot, els 

especialistes en comunicació de crisi no teníem previst. 

P: Davant d'una crisi que ens exigeix canviar i adquirir nous comportaments i hàbits, la 

precisió en les instruccions es torna encara més important. Creus que va emprar Pedro 

Sánchez una comunicació eficaç? És a dir, els missatges van transmetre clarament les 

mancances, les necessitats, el detall dels processos i temps així com de les accions 

que havia de realitzar cada ciutadà? 

R:  No. Penso que no ho va fer gens bé i hi ha molts exemples. El dia que es decreta l’estat 

d’alarma el president va fer un discurs d’uns trenta minuts sense dir res. Només va parlar 

sobre que es reuniria amb les administracions o amb les CCAA. Un discurs buit que va 

aconseguir, com et comentava al principi, que en lloc de generar control i seguretat comportés 

tot el contrari. 

 



111 
 

És important definir la tipologia de la crisi d'un bon inici, perquè això ens assenyala la temàtica 

principal. En el cas de la pandèmia, els tems centrals eren salut i economia. Per tant, què 

l’interessa a la gent escoltar? Que els parlin de de salut i economia. En termes de salut dir 

quines coses has de fer la població i quines no. En economia què farem amb els llocs de 

treball o com ajudarem a la gent que es queda a casa. Aquests serien els dos missatges en 

els quals s’haurien d’haver centrat. Què ha passat? Teníem un portaveu com Simón que 

parlava, millor o pitjor de temes de salut, però després teníem unes rodes de premsa en què 

apareixien uns senyors que no aportaven res de salut i economia i només parlaven del món 

bèl·lic -les forces i cossos de seguretat de l’estat.- Això no té ni cap ni peus. Això el que està 

generant és una confusió a la gent i, a més a més, estàs posant la por al cos perquè estàs 

donant unes xifres que no tenen sentit per a l'audiència ni els interessa. La població el que vol 

sentir, en termes de salut, que és el que ha de fer un mateix, i amb la seva família, i en el tema 

d’economia saber com em guardaràs el meu lloc de feina. Jo sempre poso d’exemple el mateix 

que va dir Pedro Sánchez en trenta minuts i el que va dir Trudeau en quaranta-cinc segons 

en un vídeo gravat al Canadà. Veus una gran diferència perquè ells sí que tenien clar quina 

cosa volia sentir la gent, que és el que li preocupava en aquest moment a la gent. 

P: El president en les seves compareixences anunciava noves mesures, però no les 

desenvolupava amb dades i xifres. En canvi, abundaven dades irrellevants, com el de 

la davallada en el consum de querosè o el de l'increment en l'ús d'internet. Creus que 

va faltar més concreció i precisió en relació amb els missatges i les mesures que 

s’aprovaven?  

R: Sí, deixa’m que et posi un altre exemple: el de les famoses fases de la desescalada. La 

fase 0, la fase 1, etcètera. Quin gran embolic! Què aconsegueix amb això? Doncs, que arriba 

un moment en què et desacrediten, perquè tu mateix et desacredites. Què perds? Perds la 

credibilitat de la gent. Pensa que en aquest país la gran preocupació, més que la preocupació 

per la gent, és la preocupació pels votants, els vots i l’oposició. En aquest sentit, no són grans 

estrategs de país, en són més estrategs de partit.     

P: Quina importància té, per a la gestió de la comunicació de crisi, el fet de conèixer els 

públics i la seva agenda setting en una situació com la del coronavirus? És a dir, en 

relació amb les preocupacions del públic. Quina importància, rellevància o jerarquia 

hauria de tenir?  

R: Conèixer qui és el teu públic és fonamental. No només en comunicació de crisi sinó en 

comunicació en general. Com millor coneguis al teu públic, millor podràs perfilar els teus 

missatges per fer-los arribar d’una forma més efectiva. Per tant, en un cas de pandèmia s’ha 

de preguntar: qui és el meu públic? En aquest cas, tota la societat. Però, com arribo a tothom? 
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Doncs, en aquest cas faré servir els mitjans de comunicació perquè sóc el president del 

Govern i em servirà per fer arribar els missatges als meus públics. Per tant, m’he de preparar 

molt bé els missatges que donaré davant dels mitjans de comunicació. Per tant, prepara’t que 

vol sentir la gent. Això va lligat amb això que parlàvem abans. Què vol sentir la gent? La gent 

vol sentir salut i economia i no si el querosè s’ha apujat el preu o si la contaminació ha baixat. 

Això a la gent no l’interessa. Això demostra que ells no estaven escoltant a la gent ni s’havien 

posat al lloc de la gent. Jo trobo que els hi faltava molta empatia.    

P: Penses que Pedro Sánchez, en les seves compareixences, va escoltar els seus 

públics per tal de centrar el seu discurs en aquest sentit o va fer un ús polític de la 

situació? 

R: Bé, la comunicació institucional i política van molt lligades l’una amb l’altre. Aquest és un 

exemple claríssim en què falten bons estrategs, que potser els tenen al darrere, però que no 

saben aplicar-ho. Només pensen en el vot per al seu partit o que dirà l’oposició. En general, 

són una gent amb una visió molt curta i limitada. Els hi falta lideratge, no són grans líders. Són 

gent que han arribat als seus càrrecs per la raó que sigui. Per exemple, amb Pedro Sánchez, 

pensem en tota la seva evolució. El van fer fora del partit i després va tornar a entrar per la 

porta petita. Es tracta d’un polític que ha de demostrar moltes coses davant del seu partit. És 

a dir, té moltes coses que li dificulten esdevenir com a líder. En un altre informe de Nova 

Zelanda, en el qual s’examina el nombre de morts, Espanya torna a quedar en les darreres 

posicions. És un exemple de què ell no ha sabut fer arribar el seu missatge. El seu missatge 

no ha arribat al ciutadà perquè s’ha preocupat més pel seu partit que no pel que passa al país 

i necessita sentir la gent.  Un gran exemple és el que ha passat a Portugal, on tots els partits 

polítics s’han unit per lluitar contra la pandèmia. Aquí, en lloc de preocupar-se per la població, 

es van centrar en el rèdit polític que podien treure d’aquesta situació. Això és penós. Una 

manca d’estratègia global i de lideratge. 

P: Les autoritats polítiques i sanitàries, gestors i professionals s'han vist obligats a 

actuar a una velocitat inusitada en un context de gran confusió. Han hagut d’aprendre 

dels errors inevitablement lligats a la improvisació en la presa de decisions: errors en 

la presa de decisions, errors en l'abordatge sociosanitari i errors en la gestió de la 

informació (errors i contradiccions, per exemple amb la necessitat o no de l’ús de les 

mascaretes). Creus que la comunicació del president va assumir la comesa d’errors? 

Va ser autocrític i humil amb la seva gestió? 

R: No, mai ha demanat perdó ni ha assumit l’error en cap moment Estem en una cultura en la 

qual assumir la teva responsabilitat no és un fet habitual. Aquí no dimiteix ningú, és la cultura 

de la cadira. Jo crec que seria fantàstic que algú dimitís. De fet ha passat. Quan algú ha dimitit 



113 
 

i ha assumit les seves responsabilitats, fins i tot, ha sigut notícia. A mi m’ha passat assessorant 

a algun membre de la Generalitat de Catalunya, que va cometre un error un dia i em va 

demanar que podia fer. Li vaig contestar: “surt i demana perdó, digues que t’has equivocat”. 

Va ser notícia destacada d’aquell dia. Això que vol dir? Que no hi ha cultura d’assumir l’error. 

I prova del fet de no assumir errors és el tema del Comitè d’Experts, que no ha existit. Un 

comitè que els havia d’assessorar per al tema de la desescalada. Després s’ha descobert i 

s’ha dit que no ha existit mai aquest comitè i que no s’han reunit mai. Sí que és veritat que 

han dit nom de persones, però no s’han reunit mai. Hauria de sortir algú i dir que no és veritat. 

Però que passaria si algú accepta la seva responsabilitat? Doncs, que hauria de dimitir i, clar, 

aquí ningú ho fa ni assumeix res, només tiren cap endavant. Com jo dic moltes vegades, hi 

ha sectors, com la política, on les mentides funcionen i serveixen per seguir endavant. 

 

Entrevista realitzada per videoconferència (25 de maig de 2021) 


