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E l Pew Research és un
dels centres d’investi
gació sobre l’opinió
pública més impor
tants dels Estats

Units, i probablement del món.
Coma fact tank es defineixen com
una organització apartidista que
proveeix les xifres, actituds i ten
dències socials quemodelen la so
cietat del país. El seu vicepresi
dent,JamesBell,esvaestaraques
ta setmana al Cidob convidat pel
consolatdelsEUAaBarcelona.

Quines són les principals ten
dències socials que han identifi
catelsEUA?
Percebem tres grans tendències.
Laprimera ésque la gent estàper
dent el control, és a dir, que està
preocupada perquè ja no té poder
enaferscomelterrorisme,elcanvi
climàtic o la immigració. També
veuen que la generació següent
viuràpitjor.Lasegonaésquehiha
menys confiança en l’establish
ment i les institucions. I la tercera
és que s’estan tancant o dibuixant
fronteres entorn de la seva identi
tatpolítica.

Les havien identificat abans
de l’elecciódeDonaldTrump?
El terrorismehaestatunapreocu
pació als EUA i Europa durant
anys per raons desafortunades... I
la pèrdua de confiança en el Go
vern ve de dècades enrere. Són
tendències que estan establertes
sense tenir en compte el guanya
dorde leseleccions.

És incorrecte anomenar po
pulisme a les opcions polítiques
que sorgeixen amb aquest mal
estar?
No és una paraula que el Pew
Research estigui fent servir per
què intentem preguntar les coses
d’una manera tan real i concreta
com sigui possible, sobre la con
fiança en el futur, l’estat de l’ocu
pació, sobre el Govern... no sobre
gransconceptes.

I pel que fa a la relació amb la

restadelmón?
Quantéaveureambafers interna
cionals, especialment els republi
cans es qüestionen la seva relació
amb l’economia global. No és ne
cessàriament populisme però és
una tendència important.

Aquestes preocupacions han
vingutaquedarse?
Nopucpredirelfutur,peròsónco
sesquehemvistdurantunperíode
llarg de temps. Tenen el potencial
d’allargarsemésqueenaquestci
cleelectoral.

Quantmés?
Quan preguntem sobre les divisi
ons l’única cosa en què els demò
crates i els republicans es posen
d’acord és que estan més dividits
quemai. I tambéestand’acordque
aquestesdivisionsnomarxaran.

Si lagent jasesentiad’aquesta
manera des de fa temps, per què
ningúnovasercapaçdeveure la
victòriadeDonaldTrump?

El nostre estudi mostra que en
l’àmbit nacional les enquestes van
ser bastant encertades, de fet. La
majoriapreveienqueHillaryClin
tonguanyavaelvotpopularperun
3% i el va guanyar pel voltant del
2%. Entenc quemolta gent estigui
preocupada,però lesenquestesno
són inservibles. També vam des
cobrir que en estats clau comMi
chigan, Wisconsin o Pennsilvània
esvacontribuiralapercepciódela
victòria de Clinton perquè no van
tenir en compte els nivells d’edu
cació i no van poder veure el gran
suport per aTrump entre les clas
ses menys educades entre els
blancs.

Ens equivoquem quan com
parem el malestar als EUA amb

fenòmens com el Brexit o el bon
resultat del Front Nacional a
França?
Veiem particularment en països
europeusqueelsvotantsdedreta i
extremadretaestanmoltméspen
dentsde la immigració, elpotenci
al impacte negatiu de la diversitat,
l’increment del risc de terrorisme
pels refugiats... i tenen preocupa
cionssemblantsalsdeladretadels
EstatsUnits. Però hemde ser pre
vinguts quan es parla que el que
passaalsEUAésexportable.Síque
veiemparal∙lelismes interessants.

Quantes visions d’Amèrica
existeixen?
Moltes, depenent de si tires a pro
gressista o a conservador. Ésmolt
important veure com les actituds
van canviar d’un costat l’altre des
présdeleseleccions.Elsdemòcra
tes són ara els pessimistes que ve
uen que les coses no aniran en la
bona direcció.Undels temes inte
ressants que vam trobar fa dos
anysés lapercepcióque lamajoria
d’americans, quan es tracta de co
ses importants, creu que el seu
punt de vista està en el costat per
dedor. Les percepcions són molt
poderoses.

Els EUA són realment un país
tanpolaritzat?
La majoria està al centre, entre
l’extremdeladretaieldel’esquer
ra en l’espectre polític. Però els
extrems parlen molt més fort.
Només el 37% de l’electorat com
pon el 57% dels compromesos
amblapolítica.

Trump també ha implemen
tat un llenguatge –fake news–
quefemservirambnaturalitat.
Vam fer un sondeig sobre això:
molta gent havia tingut una expe
riència directa del que conside
rava notícies falses. Els mitjans
apareixen com una influència ne
gativa, comelCongrés.

Preocupa la investigació per
una possible interferència russa
en leseleccions?
Més per als demòcrates, però és
una cosa que està creixent.Nono
mésesparlad’aixòaEuropa.c
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El vicepresident de PewResearch, James Bell, aquest dijous al Cidob

“Els nordamericans
estanmés dividits quemai”

ENTREVISTA

James Bell, vicepresident de Pew Research

“La preocupació per
la interferència russa
en les eleccions està
creixent, peròmés
per als demòcrates”

Paguem
mínim*MODEL

Rolex Submariner 3.700 €

Rolex Submariner Vintage 4.000 €

Rolex Daytona 7.000 €

Rolex Daytona Vintage 15.000 €

Rolex GMT 3.700 €

Rolex GMTVintage 5.000 €

Rolex Datejust 1.600 €

PatekPhilippeNautilus Jumbo 11.000 €

Audemars Piguet Royal Oak 6.000 €

Audemars Piguet Royal
OakOffshore

7.000 €

Patek Philippe Calatrava 6.000 €

Paguem
mínim*MODEL

Omega Speedmaster 1.500 €

IWCPortuguese 2.800 €

Breitling Navitimer 1.700 €

Tag HeuerMonaco 1.400 €

Tag Heuer Carrera 1.300 €

Cartier Santos 100 2.000 €

Tudor Heritage 1.500 €

Jaeger - Le Coultre
Reverso

2.000 €

RichardMille 20.000 €

Panerai Luminor 2.000 €

Hublot Big Bang 4.000 €

* Preu mínim vàlid per a aquells rellotges que incloguin la documentació.

VOL VENDRE EL SEU RELLOTGE?

WATCHE S & D I AMONDS

CD BARCELONA

NOMÉS HI HA UN CAMÍ - CD BARCELONA

VOL VENDRE ELS SEUS DIAMANTS?

QUÈ ENS DIFERENCIA?

! A CD BARCELONA apostem per un 100% de transparència.

QUÈ VOL DIR TRANSPARÈNCIA?

! A www.cdbarcelona.com pot consultar a quin preu venem
el seu rellotge.
! Li garantim sempre el millor preu.
! Provi'ns, no té res a perdre i molt a guanyar.

chrono24
TheWorld’sWatchMarket

Som un dels venedors millor
valorats a la prestigiosa plataforma

de compravenda internacional Chrono 24.

Passeig de Gràcia, 97 Principal 1er, 08008 Barcelona
Tel. (+34) 93 467 24 37
facebook.com/cdbcn/

www.cdbarcelona.com

CD BARCELONA TREBALLA EXCLUSIVAMENT AMB

Paguem
mínim

Paguem
màxim

Quirats
Puresa vs-vss

1.00-1.49 2.200 € 8.000 €

1.50-1.99 3.700 € 14.600 €

2.00-2.99 6.900 € 32.000 €

3.00-3.99 15.000 € 78.000 €

4.00-4.99 25.000 € 116.000 €

5.00-5.99 44.000 € 186.000 €

Els nostres experts són prestigiosos compradors de diamants i li
facilitaran la més alta oferta econòmica. Comprem diamants de

qualsevol mida i forma.

Vostè rebrà una oferta de compra per a cadascuna
de les peces i el pagament immediat.

A CDBARCELONAVostè pot comprar el rellotge desitjat i pagar amb el seu
antic rellotge, que ja no fa servir. Amés li oferim una garantia de recompra
durant 1 any. Disposem de taller de reparació i restauració de rellotges.

LI POSEM ENCARA MÉS FÀCIL

Mitjançant aquest llistat Vostè pot comprovar els preus de
compra aproximats per a cada model.


