QÜESTIONAR MITES PER AVANÇAR ELECTORALMENT
Carles Porcel, director de Capacitador.info
No pensis en un elefant, de George Lakoff, és un
llibre que versa sobre la política dels EUA i la
manera de comunicar entre Demòcrates i
Republicans.
Lakoff identificà alguns mites en els discursos i
formes de pensar del Partit Demòcrata en la
dècada del 2000. En la meua experiència, es
poden aplicar perfectament a la política
valenciana i espanyola en general.
Començar a qüestionar aquests mites i substituirlos per un coneixement precís ajudarà a
progressar electoralment en la manera de
relacionar-se i comunicar-se amb la societat.

RESUM
Primer mite. La veritat us farà lliures.
¿Per què parlar del fets i parlar de la veritat i no és suficient? ¿Quines altres
opcions, sense mentir, hi ha que poden ser potents?
Segon mite. Cada persona busca el seu propi interés.
Si això fora de veres, per què el pobres voten partits que els maltracten
econòmicament? Hi ha respostes innovadores que s'han de veure amb la psicologia
social.
Tercer mite. Les campanyes polítiques són de màrqueting.
Si la política és pura publicitat, on queda la ideologia? On queda el contacte
personal amb el veïnat?
Quart mite. El que els progressistes necessiten és accés als mitjans.
Només necessiten accés al mitjans? O necessiten, a més, saber connectar amb la
ciutadania de forma significa i emocional?
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Primer mite. La veritat us farà lliures
Si nosaltres expliquem a la gent els fets, com que la gent és bàsicament
racional, tots extrauran les conclusions encertades.
Una cosa que hauràs comprovat, una vegada i altra, és que confrontar amb els
fets sovint no funciona.
Recorde el comentari d’una persona sobre el
desastre del Prestige: “Ara els gallecs
s'adonaran que el PP els ha enganyat i el
deixaran de votar”. Com sabràs, mesos després
el PP va tornar a ser el partit més votat en les
eleccions autonòmiques gallegues.
Lakoff sosté que perquè els fets siguen
acceptats han d'encaixar en el marc mental de
la gent. Si els fets “objectius” no encaixen en
un marc mental, llavors reboten i no es
processen, no es comprenen.
Lakoff es pregunta, en relació a les falsedats
que va dir George W. Bush sobre la guerra de
l'Iraq, «És útil dir-li a tothom quines són eixes
mentides? Per a nosaltres [els progressistes], no és ni inútil ni perjudicial saber
quan menteixen i saber quan no menteixen. Però recorda que la veritat per si
sola no et farà lliure. Dir que “el president va mentir quan va començar
aquesta guerra” és dir una veritat, però a molta gent li esvara. Hi ha moltes
persones en el país que segueixen creient que Sadam Hussein estava darrere
de l'11-S. Hi ha gent que ho creu perquè encaixa amb la seua manera
d'entendre el món. Encaixa amb la seua visió del món».
Per tant, propose començar a pensar en altres enfocaments. Més que si el que
diu el PP o Ciudadanos és veritat o és mentida, el que plantege és qüestionarnos si la manera de comunicar habitual és útil per a connectar amb els
potencials votants o no. I si no ho és, pensar en un altre enfocament.
Pensar si la manera de comunicar és útil o no, xoca amb una pressuposició
cultural molt forta: l'existència de la Veritat. Un dels avanços epistemològics
més importants del segle XX va ser passar de “la veritat existeix
objectivament” a “com construïm la nostra visió del món”, la qual cosa suposa
que no existeix la veritat, sinó que, com a molt, existeix la nostra veritat. Però
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una cosa és saber-ho intel·lectualment i una altra de molt diferent és
operativitzar-ho i assumir-ho en la vida quotidiana. I és un bon moment per a
avançar en això, la qual cosa ens ajudarà a ser més eficaços.
Ara bé, de tant en tant es produeix un fenomen molt curiós: hi ha gent que
quan qüestione l'enfocament de la veritat, pensa: “llavors, cal mentir, cal
manipular”. I per descomptat NO afirme això. Aquest fenomen es produeix
perquè hi ha persones que tenen una forma de processar molt polaritzada, és a
dir, van d'un extrem a un altre, sense tindre en compte que hi ha altres
possibilitats. Per exemple, si dic “no cal usar les línies rectes”, algú pot pensar
“doncs llavors diu que han de ser corbes”, però aqueixa solament és una
possibilitat. Podrien ser figures geomètriques, colors, etc. El que afirme és que
és molt útil aprendre a afinar la forma de comunicar-nos per a aconseguir
comunicar-nos molt més eficaçment amb la societat.

Segon mite. Cada persona busca el seu propi
interés.
És irracional actuar en contra del propi interés i, per tant, una personal normal,
que és racional, raona sobre la base del seu propi interés.
Quantes vegades hem vist que, per exemple, avisant una persona que certes
infraestructures van contra la seua salut, com ara una incineradora que emet
fums tòxics al costat de sa casa, no ens fa ni cas? Un familiar meu jubilat em
deia que sabia clarament que quan governa el
PSOE li puja la pensió i quan governa el PP la
congela o la puja molt menys. A qui votava? Al
PP. Segur que coneixes més exemples
d'aquests.
Aquesta visió racionalista està molt arrelada en
la política demòcrata dels EUA i en la de bona
part del progressisme d'ací. I els demòcrates es
descol·loquen quan es pregunten: “Com és
possible que els desfavorits voten partits
conservadors quan els perjudiquen tant?”. La
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seua reacció racional és intentar demostrar que els progressistes recolzen els
interessos dels desfavorits. I això no funciona, continuen sense votar-los.
Vols conéixer una raó de fons perquè puguem comprendre per què ocorre?
S'afirma que un 35% de la població nord-americana, pensa que està o arribarà
a estar en la cúspide dels més rics; per tant, aqueixa esperança facilita que
pensen que, quan es pugen els impostos a les classes baixes i mitjanes i es
baixen als més rics, això és bo per als seus futurs interessos, encara que ara
estiguen en la misèria i siga molt difícil que puguen eixir-ne.
I una altra raó de fons. Als EUA hi ha una ètica meritocràtica: “qui té més
diners és perquè ha treballat dur per a aconseguir estar on està”. Això són
xicotets exemples del que és un marc mental.
Un punt de vista nou que pot ajudar a entendre com motivar els votants
potencials té a veure amb qui creu ser ell o ella, quins valors té, a qui admira,
quin és el seu marc mental.
En el seu llibre, Lakoff explica com usar el tema dels impostos des d'un punt de
vista dels valors i del marc mental, que recomane usar adaptant-lo (veuràs que
usa un llenguatge molt de la cultura nord-americana, encara que està
fomentant clarament d'una economia redistributiva):
«Els nostres pares -igual que els seus- van invertir per al futur a través
dels seus impostos. Van invertir els diners dels seus impostos en la xarxa
d'autopistes, en Internet, en l'organització científica i mèdica, en el nostre
sistema de comunicacions […]. Ells van invertir per al futur i nosaltres
estem collint els beneficis dels impostos que ells van pagar. Avui
nosaltres tenim actius -autopistes, escoles i universitats, Internet, línies
aèries- que provenen de les bones inversions que van fer ells. […] Els
impostos són el pagament dels teus deutes, el pagament de la teua
quota de soci d'Amèrica. Si t'inscrius en un club de camp o en un centre
comunitari, has de pagar una quota. Per què? Tu no vas construir la
piscina. Però has de mantenir-la. No vas construir la pista de bàsquet.
Algú ha de netejar-la. Pot ser que tu no uses la pista d'esquaix, però has
de seguir pagant les teues quotes. En cas contrari, no es mantindrà a
punt i es desbaratarà. La gent que eludeix pagar impostos, com les
empreses que es traslladen a les Bermudes, no paguen el que deuen al
seu país. Pagar impostos és patriòtic. Desertar del teu país i no pagar els
teus deutes és una traïció. […] Aquestes inversions del contribuent
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sostenen les companyies i els inversors rics. No hi ha homes fets a si
mateixos! Els rics s'han fet rics utilitzant el que anteriors contribuents
han pagat. Deuen moltíssim als contribuents d'aquest país i haurien de
retornar-los-ho.»
I per descomptat, no es tracta de dir-ho una vegada i ja està: els missatges cal
usar-los una vegada i una altra, és important ser insistent. Com més es
repetisca, a més persones arribe i amb major profunditat, més calarà en la
ment de les persones,
Això implica que no podem tindre 30 temes de campanya; sol resultar més útil
tindre uns tres temes que poden connectar amb altres subtemes perquè facilita
que la gent recorde els pocs temes que siguen importants.
Comparats amb aquest enfocament de posar èmfasi en els marcs i valors,
enfocaments racionalistes com el de Julio Anguita quan deia “programa,
programa, programa” connecten poc amb la ciutadania. Era molt objetivista i
no tenia en compte la subjectivitat de les persones, com fa l'enfocament de
Lakoff. No dic que no calga fer el programa polític; per descomptat cal
desenvolupar-lo -és la guia de l'actuació futura-. Parlar del que emociona i
motiva; és un camí nou que convide a explorar.

Tercer mite. Les campanyes polítiques són de
màrqueting
El mite que estudia Lakoff versa sobre l'adaptació que els demòcrates fan del
seu discurs a partir de les enquestes. Fins i tot Frank Luntz, un expert assessor
en comunicació, en el seu recomanable llibre La palabra es poder diu que les
enquestes no són el mètode més adequat per a guanyar vots i que, més que
saber el que diuen les enquestes (per a dir el que vol sentir la gent), cal saber
com parlen i què pensen les persones del perfil que busquem per a usar el seu
llenguatge, i també diu que és important organitzar debats estructurats per a
saber quines són les paraules que més impacte tenen.
Per exemple, Luntz va fer un treball per als republicans sobre medi ambient per
a vendre lleis clarament antiecològiques on diu “A la gent que recolza
l'ecologisme li agraden determinades paraules. Agraden paraules com «sa»,
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«net», «segur», perquè encaixen en marcs que descriuen el que signifiquen per
a ells el medi ambient. Per tant, diu Luntz, utilitza les paraules «sa», «net»,
«segur» sempre que pugues, fins i tot quan parles de plantes de carbó o
plantes d'energia nuclear”.
Probablement més d'un lector escandalitzarà del que fan els republicans. El
meu suggeriment és que, en lloc de queixar-nos de l'ús malèvol que fan del
llenguatge, serà més útil utilitzar un llenguatge que fomente els valors que
busquem. Per exemple, he vist que més d’un ecologista usava les sigles ATC
(sigles d’«almacén temporal transitorio»). Una forma molt neutra de parlar d'un
cementeri nuclear, expressió que sona molt pitjor. En lloc de parlar d'energies
renovables, és millor parlar d'energies netes. Per exemple, quan la indústria
dels residus parla de valorització energètica, és útil parlar d'incineració tòxica,
per posar en relleu el que volen tapar.
Lakoff diu una cosa que es pot aplicar perfectament a la majoria de partits
progressistes: “Simpatitzants i activistes treballen massa i estan mal pagats
[…]. Sobretot, no tenen ni temps ni entrenament per a pensar sobre com
emmarcar les qüestions que són importants per a ells”. [La cursiva és meua].
Des de fa anys, em sembla vital que es dedique menys temps a campanyes i
més a formar-se en aquests aspectes, perquè probablement les campanyes
futures donaran molts més fruits en forma d'impacte a la societat, i de vots.

Quart mite. El que els progressistes necessiten és
accés als mitjans.
Fa anys, vaig impartir un curs per als socialistes i un destacat dirigent va dir
alguna cosa així com “El problema que tenim és que eixim poc en els mitjans”.
Jo en aquell temps em vaig quedar al·lucinat; com un membre rellevant d'un
dels dos grans partits podia pensar això?
Karl Popper va ser un filòsof de la ciència que va dir que calia comprovar quan
una hipòtesi científica no s'ajusta a la realitat. L'habitual és solament verificar
quan la hipòtesi és encertada. Si la comprovem i la verifiquem, tindrem un
coneixement potencialment més encertat de quins són els límits d’una
afirmació com la de l’inici.
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El que vaig a descriure són casos on, malgrat no disposar mitjans de
comunicació que difongueren les idees d'un cert partit, s'han aconseguit
resultats positius en eleccions. I situacions on hi havia mitjans que difonien
sistemàticament informacions de certs partits i no s'han aconseguit resultats.
L’exemple d’Álvarez Cascos a Astúries en 2011. En els mitjans del Principat
d’Astúries, amb prou faenes va eixir l'ex-ministre i en pocs mesos d'haver
fundat el seu partit va traure la meitat dels vots que tenia el PP.
Un altre exemple és Compromís. En les eleccions de 2011, solament va eixir
una vegada Mónica Oltra, candidata a la presidència de la Generalitat, en la TV
autonòmica valenciana, i per
obligació legal. Mai va ser
entrevistat ningú de
Compromís en els mesos
anteriors. Un conegut es
queixava que en Canal 9 no
eixia ningú de Compromís i
que això faria que no
s’obtingueren diputats. Un
dels factors que va fer que el
resultat fóra sorprenent va
ser l’ús d’Internet.
Un altre exemple rellevant de Compromís és el de Carcaixent. En una població
de 37.000 habitants, gràcies a l'ús del Facebook i del contacte planificat i
continu amb la població des de molt abans de les eleccions, es va aconseguir
ser la segona força més votada, per davant del PSOE-PSPV. Aquesta
experiència mostra que les campanyes electorals no duren 15 dies sinó 1.400
dies, cosa que es passa per alt amb molta freqüència i que ens invita a
reflexionar sobre la importància de plantejar les campanyes electorals des de
nous punts de vista.
Un cas contrari, en el qual es disposava de molts recursos monetaris, és el de
Coalició Valenciana. Un conegut empresari va finançar generosament una
llarga campanya, fins i tot va comprar un diari per a fer-hi propaganda. El
resultat final va ser no aconseguir cap diputat. En el millor dels casos, alguns
regidors en alguns pobles.
Si en el passat les revolucions es feien amb pocs mitjans, ¿com es pot pensar
que amb mitjans actuals com Internet no es pot fer res per a difondre les idees
i les propostes per a poder donar-se a conéixer?
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Darrere d’això hi ha un fenomen psicològic molt nociu: el desempoderament,
del qual molts militants no són conscients.
Per descomptat, no afirme que si hi haguera més mitjans es podria tindre més
impacte. El que afirme és que es tinguen els mitjans que es tinguen,
l’important és aprendre a comunicar eficaçment, siga en un comunicat de
premsa, siga en Facebook o siga amb la persona que tenim davant. Perquè si
no s’ha aprés a comunicar eficaçment, de què serveix disposar de tribunes en
diaris o TV?
Els mitjans de comunicació no ajuden per si sols. Fan falta més factors.
L’afirmació dels càrrec del PSOE-PSPV “El problema que tenim és que eixim poc
en els mitjans”, reflecteix una manera de pensar: «necessitem x, com no tenim
x, podem fer poca cosa». Aquest tipus de raonament porta al
desempoderament, de manera que es fa molt menys del que es podria fer.
I per a empoderar-se, cal pensar de maneres diferents i innovadores. De
moment, qüestionant els quatre mites que hem vist.
Si vols parlar amb mi, sobre com et puc ajudar a superar aquests mites, estaré
encantat de parlar amb tu en els telèfons:

• De secretaria 963 343 190
• El meu mòbil 695 015 569.
Carles Porcel
Director de Capacitador.info

Visita la meua pàgina web www.Capacitador.info per conèixer els diferents
serveis que oferisc.
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