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ment es pot filtrar a través d’altres
fonts i això genera especulacions i
desconfiança respecte al polític en
qüestió”, diuFrancescXavierRuiz,
catedràtic de comunicació de la
Universitat PompeuFabra. “L’úni-
camanera de controlar la informa-
ció és donant-la”, afegeix YuriMo-
rejón, assessor de comunicació po-
lítica.Aquest ésundelsmotiuspels
quals els experts consultats reco-
manen transparència.

Polític proper

Els casos més recents de polítics
queestansuperantunamalaltiasón
el de la presidenta de la Comunitat
deMadrid, Esperanza Aguirre, i la
diputada de Nafarroa Bai, Uxue
Barkos,quevanferpúblicuncàncer

de mama, i el vicepresi-
dentprimerdelgovernes-
panyol, Alfredo Pérez
Rubalcaba, que va ser in-
gressat a l’UCI per una
infecció urinària. El que
abans s’amagava per va-
nitat o per debilitatmal-
entesa,aramostraelcos-
tatméshumàdelpolític i
ajuda a conscienciar la
població sobre determi-
nadesmalalties. És el que
va passar ambManuela de
Madre i la fibromiàlgia;Pas-
qualMaragall i l’Alzheimer,
oAguirre iBarkos, ambelcàn-
cer demama.

“Són un exemple de superació i
de lluita i un estímul per a altres

LARA BONILLA

E
l president dels EUA
John F. Kennedy va
mantenir en secret que
tenia lamalaltia d’Addi-
son. El seu antecessor,

FranklinD.Roosevelt, amagavaque
anava en cadira de rodes. François
Mitterrand va ocultar durant anys
quepatia càncer i elmateix va fer el
Xa de Pèrsia. Com qualsevol ciuta-
dà, els polítics no són immunes a la
malaltia. La diferència? “Tot el que
afecta lasalutde lespersoneséspri-
vat,peròenelcasdelspolíticséspú-
blic, i els ciutadans tenen dret a sa-
ber quin és l’estat de salut dels seus
governants”, diuAntoniGutiérrez-
Rubí, assessor de comunicació. I la
raó és que la malaltia o la medica-
ció “pot afectar les seves capacitats
executives i representatives”.

En el seu assaigEn el poder y en
la enfermedad, sobre les malalties
de caps d’estat i de govern dels úl-
tims cent anys, David Owen expli-
ca que Kennedy es medicava amb
cortisona i la malaltia d’Addison
–una deficiència hormonal– el va
ferdependred’unateràpiasubstitu-
tiva a base d’hormones. El jove i
aparentment saludable president
va enganyar el poble americà i
Owenatribueixeldesastredebadia
deCochinosa lamedicacióquepre-
nia. Aquest secretisme que abans
envoltava l’estat de salutdels líders
polítics és avui impensable en l’ac-
tual societat de la informació. “El
problema de no dir-ho és que fàcil-

Està obligat un càrrec públic a dir quepateix
unamalaltia?Els experts diuenque sí

Polítics que han patit
algunamalaltiamentre
estaven en actiu

Malaltiesmediàtiques

“Un dirigent que es posa malalt
suscita qüestionsmolt delicades”,
escriu David Owen, exministre de
Sanitat de la Gran Bretanya. Parla
de la “síndrome d’hybris”, un des-
ordredepersonalitatqueafectaels
que acumulen poder fins al punt
quedeixend’escoltar els assessors.
Diu Owen que l’han patit George
W. Bush, Tony Blair o Margaret
Thatcher. Al llibreEn el poder y la
enfermedad recull malalties de
caps d’estat. En repassem alguns.

L’exdiputat de CDC va haver de
renunciar a la conselleria de Co-
merç l’octubre del 2004 per mo-
tius de salut i vamorir el juny del
2005 als 62 anys per un càncer de
pulmó.

Manuela deMadre
DIPUTADA PEL PSC AL PARLAMENT

Pere Esteve
EXCONSELLERDE COMERÇ PER ERC

Va deixar l’alcaldia de Santa Colo-
ma de Gramenet a causa de la fi-
bromiàlgia i la síndrome de fatiga
crònicaquepateix.Al llibreVitali-
tat crònica explica com conviu
amb lamalaltia i el seu cansament.

El president Barlett té esclerosi múltiple

Ala sèriede televisióElalaoestede
la Casa Blanca, el president dels
EUA,JosiahBarlett –que interpre-
tavaMartin Sheen–, pateix escle-
rosi múltiple però ho amaga. A la
sèrie es planteja la possibilitat que
la malaltia l’incapaciti per conti-
nuar sentpresident i quanoptaa la
reelecció s’obre el debat sobre si el
candidat està obligat a dir-ho als
electors i si això es pot utilitzar
com a arma electoral. Finalment,
l’equip decideix que el president
faci pública lamalaltia durant una
entrevista televisiva.Elalaoeste...

va anar sempre un pas per enda-
vant. Durant la campanya electo-
ral del 2008, l’edat i l’estat de salut
del candidat republicà, John
McCain, va ser un dels temes de
debat. McCain, que havia superat
un càncer, va fer públics els seus
informes mèdics. A diferència de
Barlett,McCainvaperdre les elec-
cions.Noés l’únic aspecteenquè la
sèrie es vaavançar.Molt abansque
Obama arribés a la presidència, a
la Casa Blanca de ficció ja hi havia
unpresidentd’unaminoria ètnica:
Matt Santos va succeir Barlett.

Ficció televisiva

SALUT I PODER

El 2008 li van extirpar un tumor
malignedel pulmódret, just abans
de la campanya electoral. Duran i
Lleida va anul·lar tots els actes i en
alguna entrevista ha dit que no es
va plantejar ocultar-ho.

Josep A. Duran i Lleida
PORTAVEUDE CIU AL CONGRÉS

Receptes
per a unpolític

malalt
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dPÉREZRUBALCABAd
Ingressat a l’UCI per una in-

fecció urinària

persones que estan
patint la mateixa
malaltia”, explica
Gutiérrez-Rubí.En
el moment que el
polític diuquees-
tà malalt, es fa
més proper, ja
que llavors no
veiem el ges-
torsinó laper-
sona. “Mostra
el seu costat
més vulnera-
ble i això gene-
ra empatia, per-
què tothom ha

tingut gent prope-
ramalalta”,diuYuri

Morejón. Abans, les
malalties eren pràctica-

ment un secret d’estat: “Es
buscava un lideratge basat en

unpolític imbatiblequemostrava
mésautoritatquehumanitat”.Això
explicaria perquè Franklin D. Roo-
sevelt, que va quedar paralític des-
présd’unapoliomielitis, va intentar
ocultar-ho i fins i totva idearunmè-
tode per fer creure que podia cami-
nar.De les35.000fotografiesquees
conservend’ell,nomésdueselmos-
tren en cadira de rodes.

Ésundels casosquerecullOwen
al seu llibre. Un altre cas d’oculta-
ció és el de François Mitterrand,
que va conviure amb un càncer de
pròstata mentre era president de
França. “Ell és la prova que un cap
d’estatodegovernpotestarmalalt,
greu i amb unamedicació exigent,

i seguir governant de manera efi-
caç”, escriu David Owen. No obs-
tant això, hi ha molts motius per
amagar-ho i un és que “els electors
podrien pensar que has de deixar
pasaunaltre”, diuGutiérrez-Rubí.

El desgast de la política

Cada vegada que un polític fa pú-
blica la sevamalaltia tambéens re-
corda que “hi ha una càrrega d’es-
très associada a la política de què
moltes vegades no som consci-
ents”, explica Morejón. Una mala
alimentació, moltes hores fora de
casa, poc temps per cuidar-se i ho-
raris impossibles passen factura al
cos. També hi ha dolences que
afecten més els polítics per l’estil
de vidaqueporten, comaraproble-
mes intestinals o d’afonia.

Una altra cosa és intentar treu-
re rèdit de la malaltia. “Vull creu-
re que cap ho utilitza en clau elec-
toral, i els ciutadans detecten de
seguida si hi ha una sobreactua-
ció”, explicaGutiérrez-Rubí.Espe-
ranzaAguirrehadit que s’hauràde
prendre la campanya electoral
amb“unamicamésde calma”.Ella
va fer pública la seva malaltia en
rodadepremsa.D’altres optenper
un comunicat. El president nord-
americà, Dwight Eisenhower, va
fer servir el sentit de l’humor.
Quanel 1955vapatir unatac cardí-
ac i una trombosi, el Dow Jones va
caureun6%.El pànic vadurar poc.
Hi va ajudar que ell es fotografiés
amb una camisa amb el brodat:
“Molt millor, gràcies”.e

dESPERANZAAGUIRREd
Ha estat operada d’un

càncer demama

dPASQUALMARAGALLd
Pateix Alzheimer i lidera la
lluita contra lamalaltia

Convocava reunionsdematinada i
atenia assessors a la banyera.
Owen diu que era alcohòlic i pre-
sentava símptomesde trastornbi-
polar, però “la gent prefereix veu-
re’l comuna figura singular”.

Va prometre que elsmetges infor-
mariende la seva salut cadasisme-
sos, ja que el president Pompidou
havia amagat anys abans el càncer
quepatia.PeròMitterrandvaocul-
tar que tenia càncer de pròstata.

FrançoisMitterrand
EXPRESIDENTDE FRANÇA

L’any 2005, quan tenia 77 anys, va
patir un primer accident vascular
i un any després una forta hemor-
ràgia cerebral el vadeixar encoma.
Era primer ministre d’Israel i
EhudOlmert el va succeir.

Ariel Sharon
EX-PRIMERMINISTRE D’ISRAEL

l Si un polític pateix una malal-
tia, ho ha de fer públic?
És millor que ell prengui la inicia-
tiva i ho digui, sobretot ara que una
notícia pot sortir a qualsevol lloc.
l És positiu o negatiu per a la se-
va imatge?
Depèn del relat que es construeixi
de lamalaltia.Explicar-hoelpot fer
méshumàperò lacosa tambéespot
girar en contra si els ciutadans per-
ceben que ha rebut un tractament
privilegiat, com el cas d’algunes as-
sociacions de pacients que s’han
queixat queRubalcaba hagi ingres-
sat a l’UCI per una infecció.
lMentreEsperanzaAguirrehare-
butmostresd’afecte,Rubalcabaha
estat atacat. Per què?
Una infecció no té lamateixa imat-
ge que enfrontar-se a un càncer, en
què lapersonaapareixcomunheroi
i hi ha un component de lluita. En
canvi, una infecció és símptoma de
feblesa i que diguin que és a l’UCI
dóna la imatge que està sent cuidat
inoqueésellqui lluitacontra lama-
laltia.Nohaaparegut comasubjec-
teactiu i aixòdónapeuacertespor-
tades de diaris. Per a Aguirre ha es-
tat positiu i per a Rubalcaba, no.

“Lamalaltiahaestat
positivaperaAguirre
perònoperaRubalcaba”

Preguntes a FrancescXavierRuiz
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Winston Churchill
EX-PRIMERMINISTRE DE LA GRANBRETANYA

Poques persones sabien el 1973
que el xa estavamoltmalalt. Tenia
leucèmia i ho va mantenir en se-
cret fins al 1979. El tractava un
metge de París per evitar ser des-
cobert a Teheran.

Mohammad Reza Pahlavi
ÚLTIMXADE L’IRAN


