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■■A■què■es■dedica■en■Gon-
zalo■Álvarez?
Doncs a ajudar empresaris, 
directius i professionals a co-
municar de forma creativa. 
Tots naixem amb el potenci-
al de convertir-nos en líders 
i guiar altres a un futur més 
lluminós. Dominar la comu-
nicació constitueix una exi-
gència ineludible en el camí 
del directiu cap al lideratge. 
Mitjançant intensos progra-
mes de formació i de coaching 
els ajudo a consolidar les ha-
bilitats nuclears de la comuni-
cació: estratègia, comunicació 
oral i escrita. I, després, anem 
ascendint per l’espiral de la 
comunicació pel lideratge a 
mesura que les seves carreres 
professionals ho exigeixen i 
les seves habilitats van ma-
durant: gestió d’equips, reu-
nions, feedback, mentoring, 
mitjans, portavocacia, etc. En 
definitiva, preparo els direc-
tius per convertir-se en líders 
influents i carismàtics. 

■■Què■fa■un■científic■dedi-
cat■a■la■instrucció■sobre■
comunicació■i■lideratge?
Treballar des del marc del 
pensament científic m’ha 
aportat una forma d’entendre 
i ensenyar la comunicació fo-
namentada en el rigor i l’evi-
dència. Existeixen infinitat 
de llibres, articles i manuals 
publicats, amb recomanaci-
ons empíriques sobre comu-
nicació, basades en la intuïció. 
Sense refusar la intuïció ni 
tampoc el sentit comú, cerco 
a més fonamentar totes les 
directius i pràctiques en els 
resultats de les investigacions 
científiques. Pretenc portar el 
rigor científic a la comunica-
ció pel lideratge. 

■■Podem■pensar■però■
que■les■presentacions■en■
públic■són■ocasionals■i■
només■per■a■determinades■
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professions,■com■ara■alts■
directius,■polítics...?
Viure és comunicar. És im-
possible no comunicar. Pot 
desorientar utilitzar la parau-
la “presentació” perquè con-
jura la majoria de persones a 
la imatge d’un gran escenari i 
centenars d’oients. I sí, aquest 
és un dels diferents escenaris 
de comunicació, però gaire 
infreqüent per a la majoria 
de persones. Presentem en 
públic a totes hores, tots els 
dies. Des del moment en què 
establim un contacte amb 
una o més persones, amb o 
sense paraules, ja estem co-
municant, ja estem fent una 
presentació. En els nostres 
cursos i coaching ajudem a 
estructurar aquesta comuni-
cació per facilitar les connexi-
ons amb els altres, per millo-
rar la influència i assolir un 
resultat satisfactori per a tots.

■■Com■resumiria■els■
principals■punts■d’acció■
per■aconseguir■una■bona■
presentació?
És igual que es tracti d’un es-
cenari de comunicació més 
formal, com una presenta-
ció, o més informal, com una 
conversa. Una comunicació 
eficaç arrenca sempre d’una 
estratègia: qui és i què neces-
sita la meva audiència? quina 
acció vull inspirar-li amb la 
nostra interacció? quin mis-
satge busco traslladar-l’hi? A 
continuació, i en segon lloc, 
les idees claus a transmetre 
cal estructurar-les de forma 
coherent, alineades a l’objec-
tiu de la comunicació. El con-
tingut ha de ser clar, concís, 
concret, complet, coherent. I 
si s’utilitzen elements visuals, 
tant en una presentació oral 
com en un document escrit, 
aquests han de contribuir a 
la transmissió del missatge 
enlloc d’obstaculitzar-lo. I, 
per últim, l’exposició cal que 
s’harmonitzi amb el mis-
satge. La veu, el cos, han de 
reforçar les paraules per tal 

d’imprimir força, passió a la 
comunicació. Si el cos i la veu 
estan en desacord amb les pa-
raules, l’audiència creurà sem-
pre al cos i a la veu.

■■Les■persones■amb■por■es-
cènica■i■amb■dificultat■per■
parlar■amb■públic,■poden■
superar-ho■amb■facilitat■
seguint■aquests■aprenen-
tatges?
La por escènica pot superar-se. 
Per exemple, es tracta amb 
molt d’èxit a través de la terà-
pia cognitiva conductual TCC 
i amb el temps aquesta por es 
perd. Això sí, no vull enganyar 
ningú, no és pas un camí ràpid 
ni fàcil. Requereix una forta 
dedicació i un sòlid compro-
mís per part del client. I si s’hi 
compromet a fons i sent un 
gran desig de superar aquesta 
por, gràcies a aquesta teràpia, 
guiat per un professional, ho 
aconseguirà. 

■■Considera■que■es■guanya■
ocupabilitat■i■professiona-
litat■amb■una■bona■tècnica■
de■presentació■?
Absolutament. Nombroses 
consultores i centres d inves-
tigació realitzen periòdica-
ment estudis sobre lideratge 
a les organitzacions. Cerquen 
la pedra filosofal per transfor-
mar als directius en líders. De 
forma sistemàtica, la comu-
nicació eficaç es situa sempre 
entre les tres primeres habili-
tats claus del líder. Igualment, 
tot i que un no aspiri a llocs 
directius ni de lideratge, mi-
llorar la comunicació tindrà 
un profund impacte a la seva 
carrera professional i a la seva 
vida personal. 

■■Quines■altres■aplicacions■
ha■desenvolupat■en■els■
seus■llibres■i■tallers■com-
plementaris■de■les■presen-
tacions■?
Les habilitats i revelacions so-
bre un mateix obtingudes en 
un curs sobre com parlar en 
públic són perfectament trans-
feribles a d’altres facetes de la 
vida personal i professional. 
Hem descobert que durant els 
nostres cursos i coaching de 
comunicació el client: 
•Aprèn a guanyar confiança i 
adquirirà eines per gestionar 
els nervis al parlar en públic 
i davant qualsevol situació es-
tressant. 

•Aprèn a millorar la seva ca-
pacitat d’escoltar i d’empatit-
zar.
•Aprèn a adaptar-se a dife-
rents audiències i desenvolu-
pa intel·ligència emocional.
•Aprèn a cercar i avaluar in-
formació i a portar al damunt 
un esperit crític que l’animarà 
a qüestionar qualsevol afir-
mació que no vingui recolza-
da sobre una base sòlida.
•Aprèn a organitzar les seves 
idees i es torna més persuasiu 
en qualsevol relació.
•Aprèn a portar a terme les 
seves accions amb més cons-
ciència i a enfocar la seva 
atenció en tot el que fa. 
•Aprèn, en definitiva, a comu-
nicar amb major eficàcia amb 
qualsevol persona en qualse-
vol escenari, desenvolupant 
una competència fonamental 
dels líders i de tot bon profes-
sional.

■■En■definitiva,■això■és■
divulgació■científica■pel■
coneixement■personal■i■
professional,■doncs?
Així és, quan allunyes el focus 
de tu mateix i el centres en 
l’audiència, parlar en públic 
es transforma en una eina de 
creixement i desenvolupa-
ment personal i professional. 
Durant aquests anys com a 
orador, coach i formador, he 
descobert que parlar en pú-
blic té molts beneficis, com 
per exemple:
• T’ajuda a treure el millor de 
tu mateix en cada ocasió.
• Et tornes més atent a la 
vida, cercant fonts d’inspira-
ció, aprens a obrir els sentits, 
a apreciar les coses petites i 
a trobar valor en el que apa-
rentment és intranscendent.
• Arribes a l’essència de les 
coses, valores les experiènci-
es per damunt dels objectes, 
gaudeixes d’allò pràctic per 
damunt de l’ostentós i et fixes 
en el que són les persones, més 
que en el que fan.
•Comparteixes experiències 
autèntiques, vas aprenent a 
ser tu mateix, sense màscares.
• Aportes valor. De fer pre-
sentacions en actes públics, 
passes a fer presents a la teva 
vida.
• Guanyes confiança i segu-
retat en tu mateix. Et sents 
més inclinat a abandonar la 
teva zona de confort i a seguir 
creixent.
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