
ELEMENTS QUE DIFICULTEN LA COMUNICACIÓ

Aconsellar (donar lliçons, sermonejar...): Dius el que tu faries en el 
lloc de la persona que té el problema, encara que no t'haja demanat 
consell. Frases model: «hauries de canviar», «si jo fóra tu, faria...», 
«seria millor que t’ho prengueres d’una altra manera»… 

Burlar-se’n: Mentre t'ho conta, o després, et burles del que li ha passat 
o dels seus sentiments. Frases model: «ets un babau», «mira què bleda, 
per no res et queixes», «sembles una Magdalena, tant de plorar»… 

Canviar de tema: A la mínima oportunitat, interromps la persona que 
està contant la seua història i canvies de tema. Frases model: «hui sí que 
fa bon temps», «te’n véns a jugar?», «ja són les tres!»… 

Criticar: Quan et conta el seu conflicte, el critiques com si fóra ell/a qui 
en tinguera la culpa. Frases model: «ets un desastre», «sempre fas el 
mateix», «els teus amics són millors…», «t’equivoques contínuament»... 

Insultar: Insultes la persona directament o indirecta (a un altre, a les 
xarxes socials...). Frases model: «només a un idiota se li ocorreria fer-ho 
com tu», «no m’esperava menys d’una impresentable», «aquest paio és 
imbècil!» 

Interrompre: Talles el relat i et poses a contar alguna cosa que t'ha 
passat a tu o a algú altre, en relació al tema. Frases model: «perdona 
que et talle, però...», «ara que hi pense...», «canviant de tema», «doncs 
jo un dia...»… 

Jutjar: Escoltes el que et diuen, però opines negativament sobre la 
persona o la seua manera d'actuar com si només tu en tingueres la 
veritat. Frases model: «No tens raó», «tu tens la culpa», «això que fas és 
horrible»… 

Llevar importància: Minimitzes el valor del que t'estan contant, li lleves 
importància i no tens en compte els sentiments o la visió de la persona 
que ho està patint. Frases model: «a mi em va passar el mateix», «això 
no és res comparat amb el que li va passar a...», «encara podria haver 
estat pitjor»… 

 


