
bal. El nostre cervell és 
complex, però hi ha 
alguns principis sim-
ples que no hem d’ig-
norar. Les emocions 
dels altres, que intuïm 
en l’abundant infor-
mació que ens facili-
ta la seva cara, ens ofe-
reixen tant cabal de 
coneixement, consci-
ent i inconscient, que 
atribuïm valor i opi-
nió a les idees i, sobre-
tot, a les persones, les 
quals jutgem, analit-
zem i classifiquem a 
«primera vista». 
 Rajoy, per exem-
ple, i segons diferents 
especialistes en psico-
logia facial, té una ca-
ra inexpressiva, neu-
tra, que sovint ens 
sembla avorrida o 
trista. Aquí comen-
cen, segurament, els 
seus problemes per 
generar confiança o 
valoració positiva en-
tre els electors. Potser 
Rajoy no pot canviar 
la cara, però a aques-
tes altures ja deu sa-
ber que, gairebé sem-
pre, els tristos no gua-
nyen eleccions, ni en 
plena crisi. Potser és 
per això perquè Artur 

Mas ha tunejat el lo-
go de CiU amb un somriure hereu 
del popular smiley del dissenyador 
gràfic Harvey Ball (que va crear la fa-
mosa cara somrient el 1963 per 45 
dòlars). I José Montilla, que sembla 
una altra persona quan somriu, sap 
prou bé que confondre el que és se-
riós amb el que és trist és un greu er-
ror si es pretén convèncer o seduir.  
 Si la cara és part consubstanci-
al de la identitat personal, els ca-
bells són font de preocupació cons-
tant en la política i en la vida pú-
blica, ja que configuren elements 
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Votar per la cara
Potser Rajoy no pot canviar la seva cara, però ja deu saber que els tristos no guanyen eleccions

E
ls últims dies, s’ha inten-
sificat el debat sobre l’as-
pecte físic de Mariano 

Rajoy. En concret, s’ha 
parlat de la seva cara, 

qüestionant si amb la seva imatge 
actual li és possible competir elec-
toralment, amb opcions guanyado-
res, en un entorn mediàtic i audio-
visual extraordinàriament exigent. 
Alguns experts i estilistes han sug-
gerit que s’afaiti la barba, entre al-
tres recomanacions. El líder popu-
lar reaccionava amb una certa re-
signació, dient que si «al final un va 
perquè el votin per la cara, això és 
impossible», al mateix temps que 
assegurava –reivindicant-se– que 
els electors no elegeixen per l’aspec-
te, sinó per les propostes. Va tancar 
el debat rotundament amb aquesta 
afirmació: «La meva cara és difícil 
d’arreglar i no m’afaitaré». 
 Hi deu haver qui pensi que la 
imatge (i els professionals que la 
desenvolupen) s’han apoderat de-
finitivament de la política, sotme-
tent-la a un dictat formal que trivi-
alitza les propostes, fa artificials els 
candidats i redueix la confrontació 
ideològica a un concurs estètic. Pe-
rò, darrere del recel, de la desconfi-
ança i del temor a l’excessiva pro-
fessionalització (o banalització) de 
la comunicació política s’hi ama-
ga, també, un profund desconeixe-
ment de l’aspecte corporal i del pa-
per que juga la cara, en particular, 
en l’eficàcia comunicativa. 

NOMÉS AMB UNA rialla-
da s’activen entre 300 i 400 músculs 
dels més de 600 que hi ha a tot el cos. 
La capacitat de la cara per transme-
tre emocions és el que li confereix 
el caràcter decisiu en la comunica-
ció, de la qual, més del 65% és no ver-

de personalitat i d’arquetips visu-
als, culturals i estètics molt relle-
vants. És el cas de la trena de Iúlia 

Timoixenko, que recorda una espi-
ga de blat, i simbolitza així les cam-
peroles ucraïneses. 
 La gestió del canvi capil·lar tam-
bé forma part de la comunicació 
moderna. Oriol Pujol, per exemple, 
s’ha deixat una espessa barba, co-
incidint amb el seu lideratge en el 
grup parlamentari de CiU, que inte-
gra les seves estereotipades i àmpli-
es patilles i el fa semblar més dens 

i profund. Altres s’afaiten, com 
el veterà diputat del PP Vicente 

Martínez Pujalte, que va anar al 
Congrés, en l’inici d’aquesta legis-
latura, sense el bigoti que ha por-
tat durant els últims 30 anys, com 
a símbol de la nova etapa de can-
vi oberta al seu partit. Per no par-
lar de l’alopècia de Duran Lleida 

o del jutge Javier Gómez Bermú-

dez, que els ajuda a transmetre 
una subtil sensació de fermesa i 
confiança.
 És difícil assumir que els ca-
bells, els ulls i petits i desconeguts 
músculs com el caní, el zigomàtic 
gran i petit, el risori, el quadrat i la 
borla del mentó, són tan transcen-
dents en la nostra capacitat d’ex-
pressió, convicció i empatia. Ells 
són els responsables de moure els 
teixits tous de la cara i transmetre, 
amb la mirada, les emocions: de 
la por a la sorpresa, de l’alegria al 
dubte… I, amb les emocions, pre-
nem la majoria de les nostres de-
cisions. Sí, definitivament, pen-
sem el que hem vist i deduïm el 
que hem sentit. La percepció és la 
realitat, deia Einstein, i ho sabem 
prou bé des d’Aristòtil, que va teo-
ritzar sobre l’íntima relació entre 
coneixement i percepció. 

«LA CARA ÉS el mirall de 
l’ànima i els ulls són els seus dela-
tors», va dir fa 2.000 anys Marc Tul-

li Ciceró. El pensament clàssic es 
va fer saviesa popular i coneixe-
ment profund. Ho saben també la 
ciència i la universitat, com la de 
Princeton, als Estats Units, que ha 
estudiat de quina manera la cara 
influeix en el resultat de les elec-
cions presidencials. Ho sap l’FBI, 
que aplica des de fa uns quants  
anys, per exemple, tècniques de 
relació entre trets físics i facials i 
els comportaments de les perso-
nes. Mai una saviesa popular, tan 
intuïtiva, havia estat tan científi-
ca i tan política. Per la seva cara els 
coneixereu i... els votareu. H
Assessor de comunicació.

ANTONI

Gutiérrez-Rubí

Hi ha un gran desconeixement 
del paper que juga la cara
en l’eficàcia comunicativa

LEONARD BEARD

La roda

La manera 
poc subtil de 
silenciar una TV

H
e estat a Palma, con-
vidat per la Setmana 
del Llibre en català, i 
m’ha sorprès un feno-
men. Si a Catalunya  

–amb permís de l’alegria madri-
dista– només es parla dels efec-
tes col·laterals de la nevada i del 
setge, a flocs i flames, al conseller 
Joan Saura, a Mallorca la corrup-
ció és, pràcticament, l’únic tema 
en bars, taxis i converses de pas-
seig. El podrimener de la corrup-
ció, el traspàs impúdic i constant 
de calés públics a la butxaca prò-
pia, ha esquitxat ajuntaments, 
partits i institucions i lluny de 
consolar-los que cada dia es cone-
gui un cas nou, els illencs no po-
den deixar d’esgarrifar-se. Aquest 
drama mallorquí, però, només 
apareix en comptagotes en els 
seus mitjans públics. De fet, quan 
els periodistes es limiten a fer la 
seva feina, la d’informar, l’ame-
naça del poder actua de manera 
implacable. 
 Dijous passat, per exemple, 
quan vaig entrar a la seu de Te-
levisió de Mallorca, hi havia una 

improvisada reunió. A peu dret, 
i en un magatzem entre la recep-
ció i la petita sala de maquillat-
ge, la directora Marisa Goñi expli-
cava a mig centenar de joves tre-
balladors que el Partit Popular i 
Unió Mallorquina podrien tenir 
la intenció de fer tancar la televi-
sió. Una tele, depenent del Con-
sell, que ells mateixos havien cre-
at quan estaven al Govern. 
 Perquè semblés un accident, 
la barraca no la tancarien de cop 
i volta. Es tractaria de fer-ho a la 
manera política, sibil·linament. 
D’entrada, convertir Televisió de 
Mallorca en el segon canal d’IB3 i, 
pel camí, deixar al carrer 150 pro-
fessionals. 
 A partir d’aquí, aplicar el mè-
tode més semblant possible al 
model valencià on, els casos de 
corrupció, només surten a les 
pel·lícules americanes. Ja se sap, 
quan convé amagar la veritat, en-
lloc de periodistes, s’hi posen gui-
onistes amb consigna perquè re-
inventin la realitat.
 Per cert, el pecat de Televisió 
de Mallorca, i de la seva directora 
amb el càrrec penjant d’un fil, és 
que havien gosat explicar alguns 
casos de corrupció que esquitxa-
va els dos partits. Així de sectaris. 
Sense remei. H 

XAVIER

Bosch

El pecat de Televisió 
de Mallorca és parlar de 
casos de corrupció del 
PP i d’Unió Mallorquina
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