
MANIPULACIONS DEL LLENGUATGE 
 
Alerta amb manipulacions. Extret o a partir de “Vender la moto. Trucos de 
la manipulación del lenguaje”, de Matteo Rampin, Alianza Editorial, 
Madrid, 2007 
 

1. Dir lo obvi: Publicitat aigua mineral: “és diurètica” (com totes) 
2. Manera de preguntar: Un novici pregunta al prior – Puc fumar 

mentre res? –No. El segon novici: “Puc resar mentre fum? Sí. 
3. Falses preguntes: Record la pregunta de fa uns anys: Ets normal o 

t’agraden les dones?. Quan el cambrer pregunta al final del segon 
plat:  ¿Tarta o cafè? Un respongué: ni tarta ni cafè. 

4. Una paraula o una altra similar: Por/prudència. 
Caparrudesa/tenacitat. Doblez/diplomàcia. Locura/extravagància. 
Inconsciència/valor. Fragilitat/hipersensibilitat. 
Introversió/introspecció. 

5. Etiquetes distintes encara que inapreciables a primera vista: òrgans 
genitals/òrgans sexuals 

6. Profecies que s’autocompleixen:Qui no vol anar al psiquiatra, 
necessita anar al psiquiatra. Existeix una conjura contra la veritat. 
Anunciar que escassejarà la benzina, tothom va a comprar-ne per 
acaparar-ne, efectivament arriba a escassejar, és l’hora d’augmentar 
el preu de la benzina.. 

7. Curar-se en salut: “No empraré com argument en contra seva el fet 
que el senador Kennedy sigui catòlic” (Nixon a eleccions 
presidencials). Quan s’anuncia que no empraré l’argument, ja l’està 
emprant. És igual a allò de “cuando el río suena, algo lleva”. 

8. Pas de la anècdota a la categoria: de “ets incapaç” a “ets un incapaç”. 
És lleig” sense reparar que ho és en comparació a altres, o sol en 
comparació a les meves expectatives, o sols a una part del cos o de la 
persona. 

9. Tancar el debat extraient la mitja: però la mitja de dos més dos igual 
set i dos més dos igual cinc, no és dos més dos igual sis 

10. Aixecar una teoria general a partir d’un cas únic: com feia Sherlock 
Holmes. Todos somos Maria San Gil. És allò de “tómese un detalle y 
hágase absoluto”. 

11. Adular als qui tenim davant: com que sou intel·ligents, comprendreu 
aquest concepte, lo que jo vos dic... Com que vosaltres sou molt 
important per a mi, vos diré... 

12. Avançar la resposta: Cineforum: D’aquesta pel·lícula magnífica, 
¿què en pensau?. D’aquest doi, que opinau? 

 
 


