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L’espectacularització de la política

La utilització de noves tecnologies digitals en la vida quotidiana ha
trastocat els escenaris de la comunicació política.

Alguns autors van més lluny encara, afirmant que assistim a un canvi
de règim mediàtic caracteritzat per la intensificació de l’info-
entreteniment i del simulacre polític.

La lògica de l'entreteniment ha reconvertit el camp polític en un espai
escènic que compta amb actors, rols, mites, recursos expressius
quasi ilimitats. En lloc d'informar, ens sedueixen i entretenen.





A les primàries republicanes, Trump es va
fer amb un lloc preeminent en l'espai
mediàtic a força de trencar les regles de
correcció política i desafiar l'statu quo
amb propostes que posaven en qüestió
consensos d'àmplies majories, com el canvi
climàtic.

Va faltar al respecte, insultar i mentir, i com
més histriònic i més transgressor es
mostrava, més espai ocupava en els mitjans.

Que parlin de mi encara que sigui malament.
En aquesta estratègia van col·laborar tant
els mitjans i programes seriosos com els
sensacionalistes. Tots van contribuir a
construir el personatge.

Donald Trump

https://www.youtube.com/watch?v=v4E6-44K58I


The Apprentice [2004-2017]

15 temporades en antena

https://www.youtube.com/watch?v=5ZXgzxGyxWM


“¡Es cierto, necesitamos un VETO MIGRATORIO para

determinados países PELIGROSOS, no un término

políticamente correcto que no nos ayudará a proteger a

nuestro gente!”.

Theresa May: “No se centre en mí, céntrese en el

destructivo terrorismo radical islámico presente en Reino

Unido. ¡A nosotros nos va bien!”.

"¿Por qué me insultaría Kim Jong-un llamándome 'viejo'

cuando yo NUNCA le llamaría 'bajo y gordo'? Me esfuerzo

por ser su amigo, ¡y quizá algún día eso ocurra!".



Aquesta espectacularització de la política 

fa que prolifere l’ús de tota una sèrie de 
conceptes nous.



Postveritat (Post-Truth)

La postveritat es refereix al fet

que els fets objectius i reals

tenen menys credibilitat o

influència que els sentiments i

creences dels individus al

moment de formular una opinió

pública o determinar una

postura social.

Escollida Paraula de l’any 2016 pel Diccionari d’Oxford.



https://elpais.com/elpais/2018/01/26/ciencia/1516965692_948158.html


Punt de vista

Aquest és el lloc psicològic, social, generacional o històric des
d'on una persona mira un assumpte.

D'aquesta manera, totes les persones tenen diferents punts de
vista sobre la realitat que els envolta.



Opinió

Una opinió és el que es pensa a partir d'un esdeveniment; és
subjectiva i es relaciona amb emocions i sentiments que no es
poden comprovar.

Correspon a una realitat qüestionable, basada en proves
incompletes, fragmentàries i discutibles.



Fet

Un fet és objectiu, és a dir, presenta informació comprovable que es 
basa en fets concrets, demostracions i dades lògiques.

És indiscutible.



Notícies falses (Fake News)

Escollida Paraula de l’any 2017 pel Diccionari d’Oxford.

Històries falses que semblen ser

notícies, difoses a través

d’Internet o amb altres mitjans

de comunicació, generalment

creades per influir en les

opinions polítiques de la

societat.



Activitat. Identificar els elements que poden dur-nos a 
parlar d’una espectacularització de la política.

https://www.youtube.com/watch?v=8qerVyCdlg4


Les regles de la comunicació

Principi de la comunicació: qui vol comunicar-se tracta de fer les
seues contribucions de forma que sigui més fàcil la seua comprensió.

Claredat

Sinceritat

Eficiència

Rellevància



Podem identificar ràpidament quan algú no les segueix o 
respecta.

Vulnerant el principi de comunicació es torna clar per a l’oponent 
que volem dir una cosa diferent del que estem dient.



Així doncs, la violació de totes les regles de comunicació pot
emprar-se per transmetre alguna idea de forma indirecta.

Ex: Una promesa expressada de forma poc clara pot interpretar-
se com una expressió indirecta de renúncia o inclòs de rebuig:

Juan: ¿Quan arreglaràs la porta?

Marta: Algun dia.



La regla de la rellevància: els enunciats deuen ser una resposta
adequada als enunciats que els han precedit.

Una resposta que no es relaciona de forma òbvia amb allò que
s’ha dit, pot ser emprada per transmetre que el/la parlant no vol
debatre sobre dit tema:

Maria: Què penses de convidar a Joan a sopar amb nosaltres algun dia?

Pere: Pense que vaig a veure si hi ha alguna cosa per menjar a la nevera.


