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Escoltar. Aquesta és la clau de la precampanya de Ségolène Royal per a les presidencials 
franceses. Els comitès Désirs d'avenir (desitjos de futur) han organitzat 7.000 actes per tot el 
país perquè la gent pugui explicar què la preocupa. Només després la candidata socialista 
concretarà el seu programa. La coordinadora a París, Christine Frey, va parlar divendres a 
Barcelona d'aquesta campanya participativa. I no va defugir analitzar el difícil moment de 
Royal tant en els mitjans de comunicació com en els sondejos. 
 
--¿Què és Désirs d'avenir? 
--Una associació creada per Ségolène Royal a finals del 2005, amb l'objectiu de reflexionar i 
fer propostes. Llavors començàvem a imaginar que ella podia ser candidata a l'Elisi. Teníem 
una pàgina web, i la gent que s'hi trobava va constituir comitès per tot França. A París, per 
exemple, tot va començar amb una desena de persones reunides en un cafè; ara som 2.000, i 
12.000 a tot el país. 
 
--¿Què aporten de nou? 
--Ségolène volia una campanya participativa, i és el que estem fent, acostant-nos a les 
persones i a les seves vides. No es tracta de dir el que s'ha de fer, sinó de dir-li a la gent que 
ho definirem plegats. 
 
--¿Quines propostes sorgeixen? 
--Per exemple, se sap que el cost de la vida s'avalua en funció d'estadístiques, que 
estableixen que augmenta un 2% l'any. Però la gent ens diu que no, que és més. També es 
parla de valors, del paper de França al món, o de la relació entre seguretat i justícia. 
 
--Mentrestant, la dreta fa promeses més concretes, i Royal se'n ressent en els 
sondejos. 
--Val més baixar ara que d'aquí a un mes. Hi ha hagut un gran terrabastall mediàtic al voltant 
de la recent designació de Sarkozy com a candidat, i això hi influeix. Crec que quan Royal 
tregui les conclusions de la campanya participativa i presenti propostes potents això canviarà. 
 
--La dreta ha sotmès Royal a una forta pressió. Recentment va esclatar l'escàndol de la 
investigació policial del seu entorn. ¿S'està embrutant la precampanya? 
--L'actitud de la dreta és la tornada a la política com no la volem. És el grau zero de la política. 
Però Ségolène no es deixarà desestabilitzar per atacs mesquins. 



 
--¿Com hi respondrà? 
--A les primàries, els altres candidats la van atacar personalment. Ella no ho va fer, i no li va 
anar malament. Crec que ha de seguir així. 
 
--¿Els socialistes estan units? 
--Era normal que els militants que van recolzar altres candidats acusessin el cop. Però ara ja 
anem tots alhora. El partit és conscient del que hi ha en joc. 
 
--A diferència dels seus rivals, Royal no és la líder del seu partit. ¿Això causa 
descoordinació? 
--Sí, però són problemes tècnics. Una vegada la màquina estigui rodada, no n'hi haurà més. I 
en tot cas l'aire nou que ha portat serà beneficiós per al partit, fins i tot si perd. No hi ha retorn 
possible a la vella manera de fer política. 
 
--¿Què decidirà les eleccions? 
--La confiança. Crec que Sarkozy fa por a la gent moderada, que encara que no sigui 
d'esquerres no creu en la llei del més fort. 
 


