
Presentació
Diàriament escoltava o llegia notícies relacionades amb el món de la política internacional 
però no entenia alguns conceptes dels quals parlaven; aquest desconeixement és el que em 
va motivar a descobrir més coses sobre aquest món i sobre el govern d’una gran potència 
mundial, i per això vaig decidir fer el treball sobre el sistema electoral nord-americà.
«El llarg camí cap a la Casa Blanca» és un treball on s’analitzen els diversos procediments 
que un ciutadà o ciutadana estatunidenc ha de seguir per poder arribar a ocupar el Des-
patx Oval. Els objectius d’aquesta investigació són, d’una banda, exposar el món electoral 
americà, en què consisteix, com funciona el sistema electoral i, per això, he fet un repàs 
del sistema electoral d’escrutini majoritari, el paper del col·legi electoral i el repartiment 
del nombre d’electors per a cada estat; i, d’altra banda, descriure el desenvolupament 
d’unes eleccions presidencials des de l’inici d’una campanya i la presentació dels candi-
dats, fins al moment de la votació i la nominació del nou o nova president o presidenta.

Metodologia
Per elaborar el treball he seguit un mètode de recerca profunda per Internet i també 
en molts llibres i diaris; he vist programes televisius i reportatges relacionats amb la 
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política nord-americana, i he assistit i he fet preguntes a conferències fetes per per-
sones expertes en tot aquest món, on analitzaven la situació política i l’avenç dels 
candidats durant el llarg procés.
Cal esmentar també l’estructura exigida pels objectius. Una primera part ha 
estat d’investigació sobre l’organització política dels Estats Units, així com del 
sistema polític, la separació de poders, el sistema de partits polítics i el sistema 
electoral que s’empra; i en una segona part s’avalua profundament el desenvo-
lupament de les eleccions presidencials del 2016. Per poder-ho fer he contactat 
amb diverses persones relacionades de ben a prop amb el món polític i amb 
les eleccions nord-americanes, com ara Bettina Inclan, una estratega política i 
de comunicació que ha tingut experiència en llocs d’alt rang a les campanyes 
polítiques del Partit Republicà, o bé Victor Horcasitas, president de la Societat 
Americana de Barcelona. Tota la informació extreta m’ha servit per fer un de-
tallat estudi sobre la campanya de Donald Trump i la seva eterna contrincant, 
Hillary Clinton, així com dels resultat electorals que van donar la presidència al 
candidat republicà i que van sorprendre milers de milions de persones d’arreu. 
Al llarg del treball vaig creure oportú complementar la informació donada adjun-
tant diversos gràfics i imatges.



Cos del treball
Quant al marc teòric, inicialment aprofundeixo en la idea general de l’organització 
política dels Estats Units, així com el sistema polític, la separació de poders i el sis-
tema de partits polítics. A continuació, desenvolupo el complex sistema electoral 
vigent als Estats Units, la manera com es duen a terme les votacions (mètode, càr-
recs a escollir, electors, les diverses formes de votar, etc.), els nivells d’elecció i tots 
els procediments previs a unes eleccions presidencials nord-americanes. Finalment, 
esmento algunes curiositats que poden succeir en el recompte dels resultats d’unes 
eleccions i com es prepara la presa de posició del nou president o presidenta. 
La segona part del treball consisteix a posar en pràctica tots els procediments que 
s’han explicat a la primera part, amb l’anàlisi completa de tota la campanya elec-
toral del 2016 juntament amb una anàlisi dels resultats. Per aconseguir elaborar 
aquesta anàlisi de l’evolució d’una campanya electoral, vaig creure interessant con-
tactar amb persones relacionades de ben a prop amb el món polític i amb les elecci-
ons nord-americanes, per tal que em poguessin explicar des d’un punt de vista més 
personal i intern com es viuen els mesos previs a les eleccions dins de cada partit. 
Gràcies a una conferència organitzada per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials 
de Catalunya (ICPS) vaig poder parlar amb Bettina Inclan, una estratega política i de 
comunicació que ha tingut experiència en llocs d’alt rang a les campanyes políti-
ques del Partit Republicà; des del Consolat dels Estats Units a Barcelona també em 
van facilitar el contacte amb Victor Horcasitas, president de la Societat Americana 
de Barcelona. Per altra banda, he estudiat els perfils de cada un dels candidats, Do-
nald Trump i Hillary Clinton, la seva manera de gesticular i parlar durant els mítings 
i debats, la vestimenta que han utilitzat durant la campanya, els principals estats on 
han centrat la seva campanya i el paper de la família en cada un dels dos bàndols. 
A més a més, he analitzat i he comparat les propostes que el candidat republicà i 
la candidata demòcrata han anunciat per tal de millorar el país. També he fet una 
profunda anàlisi dels resultats obtinguts a les eleccions del 8 de novembre del 2016. 
Per fer-ho m’he fixat en el perfil de votants de cada un dels candidats i els llocs on 
s’ha imposat cada candidat i he intentat relacionar les propostes que cada un d’ells 
anunciava amb els sectors on s’imposaven. Finalment, he redactat les claus de la 
victòria de Donald Trump, és a dir, els motius que li han permès arribar a ser el 45è 
president dels Estats Units d’Amèrica.

Conclusions
Després de la realització d’aquest treball, que m’ha enriquit personalment i m’ha 
permès endinsar-me en el món de la política dels Estats Units, vaig arribar a extreu-
re diverses conclusions.



Per començar, després de mesos de recerca i d’anàlisis, he arribat a la conclusió 
que arribar a la Casa Blanca no és un camí gens senzill, ja que els futurs candidats 
a la presidència han de superar diverses fases. D’una banda, han d’aconseguir im-
posar-se a les eleccions primàries del respectiu partit per tal de ser els candidats 
oficials pel partit en qüestió. D’altra banda, han de dedicar més d’un any a preparar 
l’elecció i a aconseguir el màxim de seguidors i votants fidels possibles. Fent una 
ullada als presidents americans que hi ha hagut al llarg de la història, he observat 
com molts d’ells ja eren personatges destacats dins el país abans d’esdevenir pre-
sidents. Aquest fet és clau, ja que en el sistema emprat, sistema majoritari, es vota 
més pel candidat en qüestió que no pas pel partit al qual representa.
La segona hipòtesi de treball que plantejava estava relacionada amb el sistema de 
partits bipartidista que predomina als Estats Units. En un principi, i sobretot relaci-
onant-ho amb el cas dels candidats de les eleccions 2016, no entenia per què no era 
possible que si gran part de la població estava decebuda amb els candidats, els tercers 
partits no s’imposessin a diferents estats i arribessin al govern. La resposta a aquesta 
pregunta l’he pogut anar madurant a mesura que avançava en la redacció del treball 
i que analitzava la llei del winner-takes-all, sense oblidar el concepte del vot útil. A 
més, algunes de les persones enteses en el tema m’han pogut donar un cop de mà per 
acabar de definir aquesta resposta afirmant-me, sense cap mena de dubte, que si no 
canviava aquesta manera de distribuir els vots, difícilment arribarem a sentir mai que 
el president dels Estats Units no és ni demòcrata ni republicà. Amb aquesta mateixa 
llei del sistema majoritari he pogut afirmar que un president o presidenta dels Estats 
Units pot arribar a la presidència sense guanyar el nombre de vots populars obtin-
guts, tal com vam poder veure amb els resultats de les passades eleccions del 8 de 
novembre del 2016, quan Trump va aconseguir arribar a la Casa Blanca sense haver 
guanyat els vots populars (però sí guanyant els vots electorals).
Pel que fa a l’anàlisi feta de la campanya electoral de 2016, aquesta investigació 
m’ha permès determinar que una campanya a l’estil americà fa moure molta més 
gent, ja sigui per la seva llarga durada o per la quantitat de diners que s’hi inver-
teixen per poder celebrar espectaculars mítings i interessants debats. Ara bé, m’ha 
sorprès el to emprat pels candidats a l’hora de referir-se a l’adversari i el menyspreu 
amb què es tractaven entre els mateixos candidats, desprestigiant-se mútuament. 
Mai abans no havia vist un candidat amenaçant de presó el seu contrincant o dedi-
cant-se amplis insults.
Finalment, m’agradaria acabar subratllant els inesperats resultats que es van ob-
tenir el 8 de novembre del 2016. A mesura que anava seguint l’evolució i l’escrutini 
de les eleccions i que escoltava entrevistes que mitjans nord-americans havien fet 
a americans que vivien en zones rurals, americans que veien com el país perdia la 
seva hegemonia, vaig arribar a pensar que, possiblement, la sorpresa dels resultats 



ens la vam autogenerar gràcies a molts mitjans que anunciaven un clar avantatge 
de Hillary, per por de pensar i d’afrontar què podia passar amb Trump com a presi-
dent. Així doncs, concloc que entre tots coneixem els americans i el seu tarannà 
molt menys del que ens pensem. 
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