
 

 
França 

"Ànim, «chouchou»!" 
INTERNET· Sarkozy renova la seva imatge canviant el compte de Facebook 

FAMÍLIA · Hi penja vídeos per mostrar un perfil més humà 

Àlex Vicente 

En moments de dificultats, no hi ha res millor que una 

petita dosi d'intimitat per a les masses. Aquesta 

sembla la recepta màgica de Nicolas Sarkozy per 

afrontar les turbulències polítiques. Fa un any i mig, el 

president francès va anunciar el seu divorci durant la 

gran vaga dels transports públics que amenaçava de 

dinamitar la seva autoritat. Més tard, la sobreexposició 

de la seva vida privada que va seguir el casament de 

Sarkozy amb Carla Bruni va provocar efectes 

contraproduents per a la imatge del president, 

que el van obligar a adoptar un registre inusualment discret. 

La tendència s'ha invertit aquesta setmana amb la renovació del perfil de Sarkozy a la xarxa social 

Facebook, just quan el president voreja rècords negatius de popularitat. Segons els últims sondejos, 

se situa entorn d'un 40% d'opinions positives. L'Elisi ha decidit modernitzar la imatge del president 

modificant la fotografia de la seva pàgina d'inici al Facebook. Des de dilluns no és el retrat oficial de 

Sarkozy el que acull els internautes, sinó una nova imatge on el president apareix bronzejat, amb 

camisa blanca oberta i sense corbata. 

L'equip del president també ha decidit penjar dos vídeos que ara generen tota mena de reaccions a 

França. El president hi apareix interrompent una entrevista amb Carla Bruni conduïda per un grup de 

lectores de la revista femenina Femme Actuelle. Sarkozy i Bruni hi apareixen en to distès i no 

amaguen gestos afectuosos i fins i tot un petó a la boca. Dos dels gossos de la parella, Clara i 

Dumbledore, són presentats en societat en un dels vídeos. Després d'uns minuts de conversa distesa 

amb aquestes lectores anònimes, Sarkozy marxa per "rebre el primer ministre iraquià", segons 

anuncia a Bruni, que li eixuga una gota de suor abans d'acomiadar-se amb una expressió molt 

comentada: "Ànim, chouchou!" (traduïble per carinyo). 

Al perfil, Sarkozy explica que està llegint Pierre i Jean, de Guy de Maupassant, i Le lièvre de 

Patagonie, les memòries del cineasta jueu Claude Lanzmann. A més, el president francès diu que 

dissabte va anar al teatre i que acaba de veure "l'inoblidable film Limelight [Candilejas] de Charles 

Chaplin". Sarkozy tria El roig i el negre de Stendhal com la seva novel·la preferida. La mà de Bruni 

sembla al darrere dels gustos culturals, lluny del bestseller que Sarkozy va afirmar que llegia durant 

la campanya del 2007. 

http://paper.avui.cat/mon/detail.php?id=164683  
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