ZW núm.32 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política
i social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.rai.it/news/articolonews/0,,121457,00.html
El passat dimarts, dia 14, el primer ministre italià Silvio Berlusconi i el
candidat Romano Prodi es veien les cares en un debat televisat amb
l’objectiu de convèncer els votants indecisos de cara a las elecciones
generals dels propers dies 9 i 10 d’abril.
El debat, retransmés per la cadena RAI, ha estat el punt culminant de la
campanya electoral i ha mostrat al públic dos estils de candidats totalment
oposats. Per a la confrontació televisada, es va treballar sobre una acurada
posada en escena i es van definir unes “regles de joc” (Le regole del
confronto). En aquest vídeo curt es fa referència a altres debats polítics
televisats com el de Kerry i Bush als EE.UU o el de Merkel i Schroeder a
Alemanya i les normes que es van definir en relació a l’escenografia,
l’estructura temàtica, els temps d’intervenció per a cada bloc, la presència
del moderador i/o de periodistes, la intervenció del púclic, el control de les
càmeres… Podeu consultar també els comentaris posteriors que feia sobre
debat el director de La Reppublica, Ezio Mauro.
Les paraules, la imatge, la comunicació verbal i no verbal, d’un candidat es
poden tornar en contra en un moment decisiu o ser l’element clau que
l’ajudi a transmetre el seu missatge amb tota efectivitat. La TV ha estat des
de sempre un mitjà bàsic per arribar a la majoria dels ciutadans. Des de la
pàgina de The Living Room Candidate, podeu visionar alguns dels espots
electorals que es feien a Estats Units des de l’any 1952.
Per acabar, en relació al seguiment de l’actualitat política a casa nostra, fer
notar l’aparició d’OasiCatalà.com. Un portal que permet seguir les últimes
informacions presentant en una sola plana els títols i els enllaços als últims
articles dels blocs agregats (alguns blocs actualitzats de membres dels
partits polítics presents al Parlament de Catalunya, de periodistes i altres on
s'escriu sobre política i la seva actualitat). En aquesta línia ja existeixen
Bitàcoles.net i Catapings.com on també es poden consultar els blocs que
s’han actualitzat en les darreres hores.

