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JUDO VERBAL

1- introducció
El judo verbal es un compendi de tècniques comunicatives i de persuasió que te com a
propòsit principal buscar la col·laboració i cooperació voluntària del interlocutor, gestionant
les seves resistències en situacions difícils. L’objectiu es que el interlocutor mostri cooperació
de forma voluntaria i segueixi les instruccions que li son facilitades i accepti els nostres punts
de vista.
Originalment el Judo Verbal fou creat per George J. Thompson, ex-professor de llengua
anglesa i posteriorment, agent de policia de la ciutat d´Emporia, Kansas, en els Estats Units
d’Amèrica. Desenvolupant les tasques i funcions d’agent de policia i gracies a la seva
experiència com a professor de llengua anglesa i a la seva afició al judo (era cinturo negre de
judo), va desenvolupar una sèrie de tècniques comunicatives persuasives per aconseguir la
col·laboració voluntària de les persones en les diferents situacions en les que tenia que
intervenir desenvolupant la seva tasca d´agent de policia. Posteriorment i degut a la eficàcia i
l´èxit de les seves tècniques va estar molts anys ensenyant les seves tècniques a d’altres
cossos de policia, funcionaris públics, empreses privades, etc.
En aquest curs volem presentar un resum de les principals tècniques desenvolupades per
George J. Thompson i que constitueixen les bases del judo verbal.

2- Judo verbal vers Karate verbal
El karate, com a art marcial es caracteritza per ser una disciplina que usa l’atac com a tècnica
defensiva. Traslladat al món de la comunicació, seria emprar paraules ofensives o agressives
per intimidar i controlar al altre, es a dir, es basaria en dir el primer que ens ve al cap en una
situació difícil o en la que ens sentim amenaçats o qüestionats. En resum, seria proferir
paraules que després ens podríem lamentar d’haver-les dit.
Per altre banda el Judo, com a art marcial, es una disciplina que usa la “via elegant”, moventse amb l’adversari, mantenint el lloc, el propi centre i equilibri i buscant el moment adequat
per a vèncer-lo. Es una disciplina que es basa en la “re-direcció” mes que en la confrontació.
Es “balla” amb l’adversari sense perdre mai el centre ni l’equilibri. En el entorn comunicatiu,
seria empatitzar i adaptar-se al interlocutor per aconseguir la seva col·laboració voluntària a
partir de la persuasió.
El karate verbal pot portar tot un seguit de situacions problemàtiques a aquelles persones
que tenen que gestionar constantment situacions difícils amb els ciutadans. El judo verbal,
per altre banda pot fer mes fàcil gestionar les situacions difícils i facilitar la col·laboració del
interlocutor i per tant maximitzar i la seva satisfacció i la nostra com a professionals.
El judo verbal doncs, es basa en NO OPOSAR-SE ni RESISTIR-SE a l’ interlocutor, si no que es
tracta de moure’s amb ell i redirigir la seva energia sense perdre el nostre centre
d’estabilitat. Es per això que la empatia i el tracte de respecte i dignitat permetent al nostre
interlocutor salvaguardar la seva imatge personal i honor (to save face) son tan fonamentals
per aplicar les tècniques de Judo verbal.

3- La Empatia i el Respecte: El gran principi del Judo verbal
Un dels punts principals de les tècniques del Judo Verbal es la empatia i el tracte de respecte
i dignitat al interlocutor.
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La empatia, es “posar-se en el lloc de l’altre” o “ser tractat com a un li agradés ser tractat”. La
empatia es un dels nivells dintre dels quatre possibles nivells de identificació amb l’altre, els
altres son la antipatia, la simpatia i la compassió


La Empatia es basa en comprendre com pensa o sent una altra persona, sense que sigui
necessari estar d'acord amb ella ni sobre-identificar-se amb la seva situació. Es l’estil
ideal per a gestionar adequadament les resistències del interlocutor, es en definitiva
saber mirar les coses des de els ulls i la òptica de l’altre. LA EMPATIA ABSORVEIX LA
TENSIÓ I LA REDIRIGEIX, parlant el llenguatge de l´altre i des de la seva forma de veure el
mon i les coses.



La Simpatia es la inclinació i l’afecte vers l’altra i que ens porta a afavorir-la. Es un procés
de sobr-identificació que provoca la perdre el centre de estabilitat i la distancia
professional. Busca evitar la discussió i es basa en l’acceptació immediata.



La Antipatia es el rebuig cap a una altra persona que ens porta a desafavorir-la.
Neguem o destruïm el nostre interlocutor. En la gestió de situacions difícils no ens ajuda
mes que a mantenir i a augmentar les resistències.



La compassió: Davant la dificultat de “posar-se en la pell de l´altre”, ja que no es troba la
forma de comprendre la reacció o situació de l’altre, podem fer us de la compassió, que
consisteix en “posar-se al costat de l’altre”, es adir, encara que no puguem intuir com es
sent l’altre perquè mai hem estat en una situació similar, acompanyar-lo i donar-li
suport. Es una posició també eficaç per mantenir el centre de estabilitat i la distancia
professional

El respecte forma part dels quatre possibles nivells de legitimació de l’altre que existeixen. Es
tracta de acceptar incondicionalment a l’altre com a un ser humà amb les seves
individualitats, particularitats i característiques gestionant eficaçment els nostres prejudicis i
les nostres creences sobre el món i les coses. Els altres nivells de legitimació de l’altre (o no
legitimació) son els següents:
•

Ignorància: Quan l’altre no es visible, no existeix i no se’l reconeix com a persona. No
hi ha legitimació de l’altre perquè no es visible

•

Intolerància: L’altre es visible, existeix però no s’accepta, es rebutja, es nega i no es
legitima. Es fruit dels prejudicis i els estereotips.

•

Tolerància: L’altre existeix, es visible però s’acceptarà de manera condicional, si fa o
deixa de fer o “es” de determinada manera, s’acceptarà, si no, es rebutjarà.

•

Respecte: S’accepta a l’altre de manera incondicional, tal com es o com es comporta.
En el nostre cas, serà tractar al altre tal com ens agradaria ser tractats a nosaltres
sense importar el que digui o faci, sempre i quant la nostra integritat física no estigui
en perill.

Un dels principis claus per aplicar les tècniques del Judo verbal es SEMPRE EMPATITZAR amb
el nostre interlocutor, es a dir, saber veure les coses i la situació des de el seu punt de vista
per a poder generar arguments i discursos que puguin ser convincents per l’altre. Un altre
punt principal es tractar a l’altre AMB RESPECTE i si no es possible, amb TOLERÀNCIA, es a dir
com a una persona legitimada amb les seves individualitats i trets diferenciadors que el fan
persona com nosaltres. Es necessari gestionar els nostres PREJUDICIS I ESTEREOTIPS ja que
constitueixen una gran barrera per a l’aplicació de les tècniques de Judo verbal.
L’ABÚS VERBAL, es practicar el Karate verbal, expressar-se de forma agressiva i intimidant.
L’abús verbal es quelcom molt comú i es una font de conflicte i de resistència del
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interlocutor, dificultant la seva col·laboració voluntària. Per evitar l’abús verbal, la empatia i
el tracte de respecte son dos factors claus, així com el domini del EGO i l´ORGULL.
El ego es el que ens porta a fer i dir coses que desprès ens podem lamentar d´ haver-les dit i
que dificultaran la creació de rapport i bona sincronia amb el nostre interlocutor, encara que
després de dir-ho ens sentim descarregats i alleugerats. Cal controlar l’ego. El Judo verbal te
una màxima que diu “Si et fa sentir be, vol dir que no es bo” (if it makes you feel good, no
good)

4- Tres tipus principals de persones
Segons el Judo verbal existeixen 3 tipus diferents de persones en relació a la forma de
respondre a les nostres verbalitzacions o instruccions: Les persones AGRADABLES, les
persones DIFÍCILS i les persones CARAGIRADES,
•

Les persones AGRADABLES: Son aquelles persones que fan el que sel´s hi diu sense
discutir. Son cooperatives i els agrada col·laborar amb els agents de l’ordre o l’autoritat i
no es solen queixar. Amb aquestes persones no es necessari aplicar les tècniques de Judo
verbal i de fet, aquestes no foren creades per aquest col·lectiu.

•

Les persones DIFÍCILS: Son aquelles persones que normalment no faran a la primera allò
que sel´s hi demana. Normalment preguntaran “perquè” abans de seguir les directrius
que sel´s hi demanen i solen discutir amb l’autoritat. Inicialment no son cooperatives i
solen queixar-se quan son interpel·lats o quan no estan d’acord amb quelcom. Amb
aquestes persones SI es necessari aplicar les tècniques de Judo verbal.

•

Les persones CARAGIRADES: Son aquelles persones que aparentment son com les
persones agradables, però en realitat, íntimament, son com les persones difícils. En el
moment de interactuar cara a cara faran una bona impressió i no posaran resistència,
però quan surtin d’aquesta situació, per darrera, no faran allò que sel´s hi demana i
criticaran o se´n riuran de la persona a les seves esquenes. Normalment no els agrada la
autoritat. La millor forma de gestionar-los, es no oposar-se a ells ni ignorar-los, si no ferlos evidents i descobrir-los. Quan son descoberts aturen les seves accions.

Existeixen dos principis basics a l’hora de tractar amb persones difícils:

PRINCIPIS PER TRACTAR A LES PERSONES DIFICILS
1. Deixar que diguin el que vulguin sempre i quan acabin fent el que sel´s ha indicat.
Això no aplicarà quan el que diu l’interlocutor el va activant mes emocionalment. Es
una forma per al interlocutor de salvar la seva imatge o la seva dignitat

2. Orientar-se a generar solucions de Win/Win, es a dir, podem deixar que el
interlocutor digui el que vulgui per salvar la seva imatge perquè en ultima instancia
qui te el poder en la interacció som nosaltres. El interlocutor salva la seva dignitat i
nosaltres aconseguim que segueixi les nostres indicacions o instruccions

Es molt important tenir en compte, que tothom te EL DRET i la NECESSITAT de salvar la seva
imatge i la seva dignitat, si ho permetem, tindrem mes a prop la col·laboració i la cooperació
voluntària del nostre interlocutor.
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5- Onze expressions que s’han d’evitar
Existeixen un seguit d’expressions verbals habituals que creen resistència i oposició a les
persones que sel´s profereix. Es recomanable evitar-les sempre. Aquestes onze expressions
son les següents:
EXPRESSIÓ A EVITAR

EXPLICACIÓ I EXPRESSIÓ ALTERNATIVA

1-Vingui aquí si us plau

Irònicament es interpretat com “fuig” ja que la primera reacció del
individu es fugir corrent. L’alternativa es apropar-se a la persona i
dir “Disculpi, però necessitaria parlar amb vostè un segon” o “Li
importaria que parléssim uns segons?”

2-Vostè no ho entendria

Aquesta expressió te la implicatura associada: “Es vostè tan tonto
que no ho entendria”. Es millor dir: “Pot ser difícil d’entendre però..”
o “Espero ser capaç d’explicar-li això...” Si sen´s demana que
expliquem quelcom que no estem legitimats per explicar, dir “Em
sap greu però no estic autoritzat a difondre aquesta informació”

3-Així son les Lleis / Ordenances
municipals

Les lleis estan per alguna raó i es necessari explicar el motius per els
qual una norma, llei o ordenança existeix. Això facilita la cooperació
de la persona i l’ajuda a salvar el seu honor.

4-Aixó no assumpte seu

Aquests expressió exclou al interlocutor i li transmet la idea de que
es tractat amb menyspreu o intolerància. Millor explicar al
interlocutor el perquè no se li por revelar la informació que sol·licita

5- I que vol que hi faci jo?

Transmet la sensació al nostre interlocutor que no ens importa la
seva situació o que ens estem treien la responsabilitat de sobre.
Millor dir “Em sap greu no poder ajudar-lo amb això, per a resoldreho tindria que dirigir-se a..”

6-Calmi´s!

Contràriament al que s’espera, això enerva mes a la gent i te la
implicatura de que “la persona no te dret o no te motiu per enervarse tant o descontrolar-se tant”. Millor dir” Tot sortirà be, no es
preocupi, parli amb mi de forma mes pausada per a que pugui
ajudar-la millor”

7-Pero..quin problema tens?

Millor dir: “Digui’m que esta passant i en que li puc ajudar?”

8-Tu sempre / Tu mai
(Les generalitzacions)

El “Mai” o el “Sempre” implica condemna i generalització i no ajuda
a especificar quin es el problema concret i com es pot trobar la
millor solució. Cal ser específic en la situació concreta: “Portes els
últims dos dies que estàs una mica tensa amb mi, podríem parlar
sobre el que hem de fer per a solucionar-ho?

9-No ho tornaré a repetir

Aquesta expressió es un ultimàtum i posa en guàrdia i a la defensiva
al interlocutor, es a dir, sap que si no obeeix el que se li demana es
passarà a l’acció, cosa que pot induir-lo a que passi ell primer a
l’acció.

10- Ho faig pel seu be

Cal donar raons per el qual la persona sortirà beneficiada si fa el que
li ordenem fer, cal doncs, ser específic si fem sevir aquesta
expressió.

11- Sigui raonable!

Davant d’aquesta expressió ningú diu “Te raó, estic sent totalment
irracional”. Aquesta expressió encara excita mes a les persones. Cal
utilitzar un llenguatge que calmi i utilitzar la paràfrasis verbal.

5
Abril 2017

Daniel Herraiz

JUDO VERBAL
Cal anar molt en compte amb les paraules que es diuen. Una pedra que es tira contra una
persona per lesionar-la, pot fer una ferida externa que amb el temps cicatritzarà, en canvi
una paraula dolorosa pot fer una ferida interna que mai acabi de cicatritzar del tot. Quan
ferim verbalment a algú estem cometen un acte d’abús verbal . El servei professional i eficaç
a la ciutadania i l’abús verbal son antagònics completament.

6- Conservar el centre d’estabilitat: L´autocontrol
Quan gestionem una situació amb un ciutadà es possible que aquest estigui “sota la
influencia” de quelcom. Aquest “quelcom” pot ser :









L’alcohol
Les drogues
La ira
La frustració
La por
La impaciència
La actitud defensiva
Emocions i sentiments negatius diversos

Cal distingir entre dos tipus d’accions: REACCIONAR i RESPONDRE:


Reaccionar: Quan reaccionem, estem actuant sense control ja que estem sent
controlats per la situació i no som nosaltres qui la controlem, perdem la nostra
posició i el nostre centre. Reaccionem a les accions o paraules del interlocutor.



Respondre: Quan responem, estem gestionant la situació, ja que la controlem
nosaltres. Quan responem, estem mantenint la nostra posició i no ens deixem endur
per el que l’altre digui o faci, si no que ens mantenim serens i centrats.

Quan reaccionem podem estar practicant el Karate verbal i cometent abús verbal, quan
responen estem practicant Judo verbal.
La expressió japonesa “Mushim” es podria traduir al català com “el centre d’estabilitat” o
l’habilitat d’estar serè i calmat per a poder llegir i interpretar al teu oponent amb el propòsit
de redirigir la seva agressió. Es molt similar a lo que es podria entendre com la distancia
professional o l’estil professional, es adir tenir una actitud no esbiaixada, oberta i flexible.
Quan les persones amb que tractem estan sota la influencia de quelcom es molt important
conservar el nostre centre d’estabilitat ja que es molt probable que siguem objecte de
paraules ofensives.
Hi ha una expressió japonesa que diu “quan algú et tira una fletxa al cap, mou el cap, la
fletxa falla el seu objectiu i deixa a l’oponent desarmat amb la fletxa clavada a la paret”.
L’objectiu es doncs, ELUDIR les males paraules i desviar-les com si no ens afectessin.
Una eina molt útil per evitar que ens fereixin les paraules ofensives son les “Strip Phrases”
(expressions d’una tirada) que son expressions habituals modificades de forma
personalitzada que s’han de proferir quan l´interlocutor pretén ofendre’ns. Existeixen varies
raons per a emprar aquesta eina:



Les Strip Phrases amb l’hàbit ens fan sentir bé, perquè sabem que estem responent i
no reaccionant
Les frases actuen com a pantalles reflectants que impedeixen que els insults ens
afectin
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Eludint les orfeneses es desarma al interlocutor i ens permet centrar-nos en el nostre
objectiu
Donem la imatge de controlar la situació perquè estem controlats, estem en el nostre
centre d’estabilitat i en som conscients, guanyant sensació de control

EXEMPLE DE STRIP PHRASES


“Hi, hi, entem” – En comptes de “Si, si, entenc”



“Otes grasias” – En comptes de “Moltes gracies”



“Ahat...Ahat” – En comptes de “Si, si”



“Hi, ya vet” – En comptes de “Si...ja veig”

El Judo verbal fa especial enfasi en eliminar l´EGO i l’ ORGULL al actuar professionalment.
L´ego constitueix una de les grans barreres per a practicar les tècniques del Judo verbal. Si no
el gestionem i l’eliminem a l’hora de desenvolupar la nostra feina, ens serà complicat
gestionar les situacions difícils per a obtenir cooperació i col·laboració voluntària.
Les persones som con l’acer, quan perdem la temprança o “el temple” resultem inútils, quan
el conservem, som forts. L’acer que ha perdut la temprança es trenca al primer cop.

7- La paràfrasis verbal
Una tècnica molt eficaç que ens permet una major aproximació al interlocutor, es la
paràfrasis verbal, que consisteix en repetir les paraules proferides per l´interlocutor. Hi ha
tres passes fonamentals per a fer una paràfrasis eficaç:

LA PARAFRASIS VERBAL : PASSOS
PAS 1:
Usar una paraula d’inserció: Serveix per a tallar el discurs del interlocutor i poder intervenir amb la fase
2. Algunes de les paraules d’inserció poden ser:




PAS 2:

A´aviam...
Si em permet..
Ei, un moment..
Esperi....

Introduir la frase empàtica que ens permeti iniciar la paràfrasis. Algunes frases poden ser:




...Deixi’m veure si he entès bé el que vostè m’està dient
....Permeti’m veure si he captat bé el seu punt de vista
.....o sigui que si he entès bé, segons el seu punt de vista

PAS 3
Iniciar la paràfrasis, que consistiran en repetir el que ha dit el interlocutor: “Segons vostè, el seu veí va
venir a picar a la seva porta cap a les 3 de la matinada i...”
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BENEFICIS DE LA PARAFRASIS VERBAL
1.

Es molt eficaç per generar raport, sintonia i empatia

2.

Hem recuperat el control de la interacció perquè estem parlant i l´interlocutor esta escoltant,
centrat en nosaltres

3.

Es confirma la correcta comprensió del missatge

4.

Dona la oportunitat de corregir errors e comprensió

5.

Estem legitimant al interlocutor

6.

El interlocutor es fa conscient del seu discurs, el que li permet rebaixar la intensitat emocional,
ja que quan el propi discurs es dit en boca d’un altre, les coses que hem dit es veuen diferent

7.

Dona la oportunitat al interlocutor d’afegir coses que no ha dit i pensava que si ho havia dit.

8.

La paràfrasis millora la capacitat de recordar i per tant facilita la redacció de la documentació
posterior

8- Tècnica de les 5 passes
Una de les tècniques claus d’intervenció del Judo verbal es la tècnica dels 5 passos.

LA TÈCNICA DELS 5 PASSOS
PAS 1 - PREGUNTAR:
Es tracta de demanar permís per a la interacció, mes que donar una ordre del tipus: “Baixi dl cotxe” o
“La seva identificació si us plau”. Millor dir “Li importaria baixar del cotxe, si es tan amable?”
PAS 2 - ESTABLIR CONTEXT:
Es donar explicacions per les quals es demana el que s’ha indicat. S’ha d’explicar les raons i motius per el
que es demana per exemple la identificació:
“Disculpi, però he vist que hi ha una ampolla d’alcohol oberta dintre dels seu vehicle i això m’obliga a
demanar-li que baixí del seu vehicle per examinar les circumstàncies. Si no ho fes així estaria faltant a les
meves obligacions com agent de la Policia Local”
PAS 3 - PRESENTAR OPCIONS O ALTERNATIVES D’ACCIÓ
Es tracta de visualitzar les diferents alternatives d’acció que existeixen davant de la situació que s´esta
vivint. Es obvi que la millor alternativa i la que portarà conseqüències menys penoses pel subjecte, serà
aquella que impliqui la seva col·laboració. Es molt important ser específic i concret sobre els diferents
escenaris i les diferents conseqüències que portarà per al individu cada una de les opcions.
“Miri, si vostè baixa del automòbil i em permet fer la prova de l’alcoholèmia, si dona negatiu, vostè
podrà seguir conduint i dormir a casa seva aquesta nit, si dona positiu, depenent del nivell només tindrà
que deixar el vehicle aquí i podrà anar a dormir a casa seva amb un multa i demà podrà anar a recollir el
cotxe. Per altre banda, com a tercera opció, si vostè es nega a baixar del cotxe i fer la prova de
l’alcoholèmia es molt possible que el tingui que procedir a....”
PAS 4 – CONFIRMAR
Es tracta de confirmar quina de les opcions ha triat el subjecte. MAI S’HA D’ AMENAÇAR DIRECTAMENT,
simplement que ell anuncií que es el que vol fer, dintre de les opcions presentades.
“Ha decidit que vol fer davant de les opcions que li he presentat?” o “Hi ha quelcom mes que vostè
necessiti saber per a obtenir la seva cooperació?”
PAS 5 – ACTUAR
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Un cop el subjecte ha anunciat la opció triada, actuar. Es molt possible que a hores d’ara hagi decidit
cooperar. Si no es el cas, haurem de fer us del nostre poder. Es clau que si el subjecte ha decidit
cooperar, però per salvar la seva dignitat, coopera proferint males paraules vers a la nostra persona o
institució, hem de desplaçar les seves paraules mitjançant les STRIP PHRASES o simplement ignorant-les,
però no ha d’alterar el nostre “centre d’estabilitat”. Hem de donar-li la oportunitat de salvar la seva
dignitat.

9- Les tres Grans Arts de la Comunicació
Segons els judo verbal, existeixen tres grans arts de la comunicació:
1´-L’art de la representació
2-L´art de la traducció
3-L´art de la mediació

9.1 L’art de la representació: La imatge, les paraules i el to de veu.
La presencia i la imatge així com les paraules que verbalitzem, quan està ben gestionat, es
coneixement i poder i permet generar cooperació voluntària en els individus mes difícils. Un
bon professional sempre haurà de ser impecable tan amb la seva imatge com en les seves
paraules i en totes les situacions. Cal sempre emetre un aura de credibilitat i de poder
personal.
Per altre banda es necessari que un es conegui a un mateix, conèixer quin son els propis
punts febles i les “palanques” que poden permetre als altres fer-nos perdre l’equilibri i
manipular-nos, es a dir, fer-nos reaccionar en comptes de respondre. Hi ha un adagi que diu
“Si no et coneixes a tu mateix ni al teu adversari, perdràs sempre la batalla. Si coneixes al teu
adversari però no a tu mateix, venceràs en la meitat de les batalles, si et coneixes a tu i al teu
adversari venceràs sempre”
Una eina per a poder detectar els punts febles d’un mateix que ens poden fer perdre el
“centre d’estabilitat” es anomenar o posar nom als tipus de persones que tendeixen a fer-nos
perdre el control. Hi ha persones que son febles davant dels subjectes que els repten o que
els falten el respecte, d’altres als subjectes sarcàstics, etc. En aquest cas el truc consisteix en
identificar al nostre enemic per a nombrar-lo. Quan NOMBRES A UNA COSA, ET FAS
PROPIETARI D’AQUESTA, es a dir, la CONTROLES.

EXEMPLES DE NOMINACIONS PER A PERSONES DIFICILS
El SUBJECTE QUE AMENAÇA

“El Clint Eastwood”

EL SUBJECTE SARCASTIC

“El Fofito”

EL PREPOTENT

“El fantasmiko”

Si identifiques al teu “enemic” podràs controlar-lo ja que un serà mes conscient de que haurà
de ser mes curós i mes conscient de les tècniques de Judo Verbal.
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9.1.1 La imatge corporativa de la nostra entitat
Es molt important ser conscient de que qualsevol empleat d’una organització sigui publica o
privada, representarà sempre a aquesta organització, serà la imatge d’aquesta i el moment
en que el ciutadà es posa en contacte amb el professional, serà fonamental per a la imatge
de la institució. El moment en que un ciutadà es posa en contacte amb un representant o
treballador d´una organització rep el nom de “moment de la veritat” i es crucial per a
solidificar o canviar la imatge que el usuari te de la organització. Si la experiència es
categoritzada com a “negativa” el usuari ho farà saber a una mitja de 33 persones, cosa que
dificultarà la tasca d’altres professionals en el futur, ja que es possible que el ciutadà
exhibeixi actituds negatives des de un principi a causa de la seva imatge negativa sobre la
organització.
9.1.2 La comunicació verbal, para-verbal i la no verbal
De cara a mantenir i oferir una bona imatge, es molt important tenir en compte tant les
paraules que s’utilitzen com la forma en que es diuen, es a dir, la COMUNICACIÓ VERBAL, NO
VERBAL I PARA-VERBAL.
Es necessari saber que en una interacció normal, cara a cara, hi han tres tipus de components
comunicatius:


LA COMUNICACIÓ VERBAL (CV): Es el contingut lingüístic, les paraules que s’utilitzen,
la sintaxi, etc.



LA COMUNICACIÓ PARA VERBAL (CPV): El volum de la veu, el ritme, el to, la fluïdesa
del discurs, etc.



LA COMUNICACIÓ NO VERBAL (CNV): Hi ha la CNV estàtica y CNV dinàmica. La
ESTÀTICA es la imatge física, la forma de vestir, la higiene, etc. La DINÀMICA son els
moviments, els gestos, la posició corporal, la mirada, etc.

La congruència comunicativa consisteix en que en els tres nivells es manifesti el mateix
missatge. Per exemple, quan a nivell verbal es manifesta una emoció com pot ser la il·lusió o
l’alegria i a nivell para-verbal i no verbal es manifesta indiferència o qualsevol altre sentiment
similar, el receptor interpretarà el missatge de manera ambigua i es generarà un missatge
confús. Els tres components s’han d’articular amb eficàcia per donar una imatge positiva, de
servei i que ajudi a influir en els altres, sense usar la força, la autoritat o la coerció. La
Màxima en anglès diu: “Look good, sound good or not good”

9.2 L’art de la traducció
Segons el Judo verbal, traduir es la habilitat de expressar el que es vol dir de la forma mes
eficaç i assertiva possible, usant les paraules mes poderoses possibles. L’objectiu es posar el
significat mes precís del que es vol dir en la ment del interlocutor, fent el possible per evitar
els malentesos. Per a tal propòsit es necessari que seguim les següents directrius:
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L’ART DE LA TRADUCCIÓ
1-CONTINGUT:
S’ha de saber del que es parla i el que es vol dir, es adir, s´ha de detectar el objectius comunicatius: Que
es allò que concretament vull que el interlocutor sàpiga, faci o conegui?”
2-CODIFICACIÓ
Es tracta de saber triar les paraules mes adequades per a que fer el missatge lo mes persuasiu,
entenedor i acceptable possible.
3-EMISIÓ DEL MISSTAGE
Es tracta de seleccionar el millor medi o canal per envair el missatge, oralment en persona, per e-mail,
per telèfon, etc.
4-DECODIFICACIÓ
Es tracta de confirmar que el receptor ha rebut adequadament el missatge. La millor forma es sol·licitant
el feedback del interlocutor: Hi ha quelcom que vulgui o necessiti aclarir del que hem estat parlant?”

Hi ha una norma d’or respecte a l’art del la traducció: Cal adaptar el missatge, sempre al
interlocutor.
El grau en que el nostre interlocutor rebrà eficaçment el nostre missatge dependrà de la
forma i manera en que l’emetem així com el grau en que les paraules que utilitzem i el
missatge en si, s’adaptin a les necessitats i el estat emocional que el subjecte te en aquell
moment. Moltes vegades davant d’una mala paraula hi ha un reclam o expressió de sol·licitar
ajut, comprensió, consolació, suport, etc. HEM D’ESTAR MOLT PENDENTS DEL MISSTAGE
LATENT DE LES PARAULES del NOSTRE INTERLOCUTOR. Quan responem al missatge latent i
no èxplicit del nostre interlocutor, es quan podrem comunicar amb mes eficàcia i ser mes
influents i persuasius amb ell.

9.3 L’art de la mediació
Segons el Judo verbal, MEDIAR es l’art d’ajudar al interlocutor a veure les coses d’un altre
manera, a donar-li un altre significat o sentit a les coses i en definitiva a reestructurar la
situació per a fer-la mes funcional i adaptativa. L´art del la mediació permet posar les coses
en una perspectiva diferent que ajudi al interlocutor a actuar i percebre diferent.
Una de les eines que ja hem vist que es especialment útil per a la funció de mediació o
reestructuració es la exposició d’opcions o alternatives d’acció i la descripció del context.
Aquesta eina ajuda al interlocutor a veure les coses des de un altre perspectiva amb les seves
conseqüències i el permet triar la millor opció, un cop ha fet la acció de reestructuració.

10- La retòrica
La retòrica es l’art de trobar i escollir les paraules adequades i el mètode adequat per assolir
la cooperació voluntària, es a dir, per a persuadir i convèncer al interlocutor o al nostre
auditori. Existeix una mètode dintre del Judo verbal que te el propòsit de generar discursos
convincents, es a dir, de usar la retòrica eficaç per a convèncer al interlocutor: es el mètode
PAVPO: Perspectiva, Audiència, Veu, Propòsit i Organització del discurs.
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EL MÈTODE PAVPO
1-PERSPECTIVA:
Es el punt de vista, la forma en que es veuen i es perceben les coses o una situació determinada. S’ha
d’articular el discurs considerant el punt de vista del nostre interlocutor i com percep la situació, es a dir,
mitjançant la empatia. Si el nostre interlocutor està sentit temor, articular el discurs per a disminuir o
aplacar aquest temor, etc.
2-AUDIENCIA
Es tracta de saber adaptar el nostre discurs a les característiques del nostre interlocutor: Qui es? Quines
poden ser les seves inquietuds? Creences?, etc. Això s’articularà també des de la empatia. Cada persona
es diferent, tenim diferents formes d’entendre el món i cal que ens adaptem al nostre interlocutor de
forma individual. Es molt important, també analitzar com ens veu el nostre interlocutor, que es el que
espera de nosaltres
3-VEU
Tal com s’ha dit en el capítol anterior, s’ha d’articular el contingut PARAVERBAL de la comunicació de
forma eficaç i congruent.
4-PROPOSIT
Es tracta, tal com s’ha dit anteriorment, de conèixer el nostre objectiu comunicatiu i no perdre’l de vista.
Si el perdem de vista podem perdre el control i entrar en diatribes discursives obertes pel nostre
interlocutor. Mantenir l’objectiu de la comunicació es mantenir el control de la interacció.
5-ORGANITZACIÓ DEL DISCURS
Es tracta d’organitzar adequadament el discurs per a mantenir el control de la interacció. La estructura
del discurs hauria de ser quelcom similar a la següent:


1-Salutació: “Bon dia”, etc..



2-Identificació d’un mateix i el departament: “Soc l’agent X de la Policia Local de Y”. Es molt
important identificar-se i donar el nostre nom ja que personalitza la interacció i dona seguretat
al interlocutor fent-li baixar la guàrdia



3-Raó pel qual es demana interactuar amb el ciutadà: “L’he fet parar perquè he observat
que...”



4- Es demanar algun motiu o raó al ciutadà per haver comes la infracció observada: “Hi ha
alguna raó de pes que expliqui perquè vostè estava parlant pel mòbil quan estava conduint?”



5-Solicitar la documentació al ciutadà: “Li importaria facilitar-me el seu carnet de conduir i...”



6-Clarificacións: Es el moment de demanar mes informació al ciutadà o de clarificar aspectes
que considerem necessaris



7-Decisió: Explicar al ciutadà com es procedirà, el tipus de denuncia, etc.



8-Comiat: Es l’acte de tancar la interacció i acomiadar-se del ciutadà.
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11- La tècnica PACE per a situacions difícils
El Judo verbal proposa la tècnica PADE per a gestionar situacions difícils: Problema,
Audiència, Dificultats, Ètica (actuació ètica)

EL MÈTODE PACE
1-PROBLEMA
Es el moment de definir el problema. La definició del problema s’ha de fer sempre des de el punt de
vista del interlocutor. Ex: “El ciutadà no pot facilitar la seva documentació perquè l’ha perdut”, es una
definició diferent de “El ciutadà NO vol entregar la seva documentació i està mentint a l’agent de Policia
Local” .La primera definició conté la perspectiva del ciutadà, la segona la nostra i ens porta a la
confrontació i a pendre´s la situació personalment.
2-AUDIENCIA
Vist anteriorment en la tècnica PAVPO.
3-DIFICULTATS
Les dificultats es poden: (1) ignorar, (2) esquivar o (3) utilitzar. La millor forma de gestionar-les es
esquivar-les o utilitzar-les però mai ignorar-les. En el cas anterior la dificultat, que es sempre des de el
punt de vista del interlocutor, es la pèrdua del document d’identitat. Tindrem que gestionar la situació
des de aquest supòsit i no des de el supòsit de que el individu ens està mentit.
4-ÈTICA (presencia ètica)
Es tracta de mantenir sempre una imatge de servei i de professionalitat, mostrant interès per l’
interlocutor i inclús preocupació en ajudar-lo. Mantenint aquesta imatge la cooperació voluntària esta
molt mes a prop. El tracte personalitzat es clau, dirigir-se a la persona pel nom i adaptar-se a la seva
situació , punt de vista i forma d’entendre les coses. El tracte personalitzar genera molta presencia ètica.

12- El llenguatge tranquil·litzador
Recordem que la empatia absorbeix la tensió. Si utilitzem un llenguatge que tranquil·litzi al
interlocutor haurem absorbit tensió i donarem la oportunitat al interlocutor a “salvar la seva
imatge”. La empatia es un factor clau per a generar discursos tranquil·litzadors que
absorbeixin la tensió. El tracte personalitzat, identificar-se i oferir una imatge d’ajut i servei
dona tranquil·litat al interlocutor i ajuda a gestionar les seves resistències.

EXEMPLE LLENGUATGE TRANQUILITZADOR
“Entenc la seva situació, i comprenc que estigui nerviosa, però ja veurà com podrem resoldre
aquesta situació sense problema quan vostè baixi del cotxe i fem la prova de l’alcoholèmia. No
pateixi perquè seguirem estrictament el protocol que està dissenyat per a garantir la seva
seguretat i la de la resta de la ciutadania i ...”

13- La tècnica EPR
El Judo verbal ha creat una tècnica especialment útil per aconseguir la cooperació voluntària,
la tècnica EPR: Escoltar, Empatitzar, Preguntar, Parafrasejar i Resumir.
No es una tècnica que s’hagi de seguir seqüencialment, si no una sèrie d’activitats que s´ han
d’executar al llarg de la interacció amb l’ interlocutor i en l’ordre que es consideri necessari.
Es una mena de resum i recull de algunes de les tècniques anteriors.
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LA TÈCNICA EPR
ESCOLTAR ACTIVAMENT
No solsament s´ha d’escoltar activament per a captar tot el missatge, el punt de vista del interlocutor, la
seva forma d’entendre el món, etc. si no que S’HA DE MOSTRAR QUE S´ESTA ESCOLTAT i el interlocutor
s´ha de SENTIR ESCOLTAT.
EMPATITZAR
Cal detectar el punt di vista de l’ interlocutor per totes les raons exposades anteriorment i a mes a mes,
cal saber escollir el tipus de “reclam” (appeal) mes eficaç per a cada interlocutor. Hi ha 3 tipus principals
de reclams. S’han d’anar provant els diversos tipus de reclam per saber quin es mes efectiu en cada
persona.


1-El reclam ètic: Es la imatge de professionalitat, credibilitat, servei, ajut i respecte al ciutadà que
emetem. Es un dels reclams mes poderosos per provocar la cooperació voluntària



2-El reclam lògic o racional: No sempre la gent actua de forma lògica i raonable i de vegades s’ha de
sol·licitar, però si el interlocutor esta molt activat emocionalment no funcionarà, primer caldrà
tranquil·litzar-lo amb el llenguatge tranquil·litzador o qualsevol altre tècnica per a tal propòsit.
Donar context, opcions,(tècniques ja vistes anteriorment) etc. serveix per a generar aquest tipus de
reclam



3-El reclam personal o egoista: Es el reclam mes poderós, es mostrar a la persona el que guanyarà
si segueix les nostres instruccions.

PREGUNTAR
Existeixen una sèrie de tipus de preguntes especialment poderoses per aproximar a les persones:




Les preguntes obertes
Les preguntes sobre el seu punt de vista o opinió: “Creu que hi ha alguna forma de poder arreglar
aquesta situació?”
Preguntes sobre fets: Qui, Que,Quan, A on, Perquè i Com. S’han d’usar amb mesura perquè poden
posar nerviós al interlocutor.

Es bo començar amb preguntes obertes, passar a les de punt de vista i desprès a les preguntes sobre
fets.
PARAFRASEJAR
Ja vist anteriorment
RESUMIR
Es resumir d’una forma concisa, breu i especifica tot lo dit fins ara sense donar la oportunitat que ens
interrompin, incloent el context, les opcions, etc.: “En definitiva si vostès dos deixen de cridar i discutir al
carrer, podran tornar a casa seva tranquils i dormir als seus llits per demà aixecar-se a casa seva, els
veïns podran continuar el seu descans i nosaltres podrem tornar al nostre cotxe i continuar la nostra
feina. Com a altre possible opció, tenim que vostès continuïn cridant i barallant-se, pel que tindrien que
venir amb nosaltres a comissaria per a que es calmin i puguin tornar a casa seva hores mes tard”.

14- La lloança o el feedback positiu
La lloança es molt eficaç per a generar cooperació voluntària i per a reforçar aquelles actituds
i conductes del interlocutor que volem mantenir. Per a lloar amb eficàcia, la lloança ha de ser
sincer i especifica, es a dir, enunciant de forma concreta aquell fet, acció o actitud que es vol
premiar i reforçar. El feedback positiu ajuda a generar cooperació voluntària i a reforçar-la.
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Si volem criticar algú, no fem servir la coneguda tècnica del sandvitx (lloança/critica/lloança)
perquè la persona es sent manipulada, cal proferir directament la critica i finalitzar amb una
lloança.

EXEMPLE DE LLOANÇA
“Voldria agrair que finalment ha accedit a realitzar X, crec que això ens serà de gran ajut als dos per
aclarir aquesta situació”

EXEMPLE DE CRITICA
“Voldria comentar-te que últimament no estic gaire satisfet amb tu perquè estàs arribant tard al teu lloc
de treball, pel que m’agradaria que ho corregissis. Se que no et serà difícil perquè sempre t’he considerat
una persona seriosa, formal i responsable amb les teves obligacions”

15- El Judo verbal en entorns interculturals
La cultura afecta clarament al que es considera una interacció interpersonal satisfactòria o
insatisfactoria. El Judo verbal detecta una sèrie de factors que son comuns a totes les
cultures i que si els respectem, ens ajudaran a obtenir cooperació voluntària del interlocutor
sense importar el seu origen cultural.

EL JUDO VERBAL I CULTURA: FACTORS A RESPECTAR


Totes les persones de totes les cultures volen ser tractats amb respecte i dignitat



Tothom prefereix ser preguntats a que se li ordeni el que ha de fer. Preguntar es una senyal de
respecte



Tothom vol saber i necessita saber el perquè estan sent preguntats o inquirits. Explicar el perquè es
una altre senyal de respecte



Tothom prefereix triar entre diferents opcions d’acció que ser ordenats o obligats a fer quelcom en
concret. Les amenaces i les ordres fan sentir violentes a les persones



Tothom vol una segona oportunitat. Tothom pot cometre errors i te dret a corregir
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