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Per què escriure un text «anti-rumors»?
S’ha escrit molt (i més que s’haurà d’escriure) sobre els
danys provocats pel capitalisme, el patriarcat o altres monstres
que ens fan la vida impossible, però no s’ha escrit gaire sobre els
danys provocats per un cert tipus de rumors.
Parlem, concretament, d’alguns rumors difosos entre les
persones que formem més o menys part dels moviments socials de
la ciutat, allò que vulgarment anomenem «el gueto».

Potser sabeu de què parlem:
«. . . M’han dit que tal col·lectiu ha fet no sé què. . . Els hem de
fer boicot. »
«Qui t’ho ha dit?»
«M’ho ha dit en Pinxo. »
«I en Pinxo què en sap?»
«Oh, en Pinxo no en sap res. Però ha parlat amb en Panxo
que ha parlat amb algú que ho ha sentit a dir en algun lloc. »
«Oh, llavors és molt greu, això! Els hem de fer boicot! Ja no
aniré més al seu local ni assistiré mai més a cap dels seus
actes. I ara mateix me’n vaig a explicar-ho a la veïna del
tercer. . . »
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Ens hem motivat a escriure aquest text després de
comprovar, amb tristesa, com al nostre entorn s’han anat repetint
casos de rumors falsos (o incomplets) que l’únic que han
aconseguit ha estat separar-nos i crear batalles desagradables en
els nostres cercles. Rumors que han causat, i segueixen causant,
molt de dolor al nostre voltant.
Després de debatre-ho internament, ens hem adonat que
no tots els rumors son així, que hi ha rumors que no fan mal, al
contrari, fomenten la cohesió dels grups, demostren interès cap a
les persones properes o, simplement, ens distreuen. La línia entre
uns i altres és molt fina i no sempre sabem distingir-la. Aquest
fanzine també és un intent de reflexionar sobre aquesta diferència.
En tots els casos que coneixem o hem viscut personalment,
en els problemes generats pels rumors sempre es repeteixen uns
patrons molt semblants. És per això que el que ens motiva a
escriure aquest breu text no és cap cas específic, sinó la repetició
de casos. Pel mateix motiu, al llarg del text parlarem en general i
no entrarem a valorar cap situació en concret. Esperem que
pugueu aplicar les reflexions que fem al vostre propi context..
Esperem que pugueu aplicar les reflexions que fem al vostre propi
context.
Finalment, volem remarcar una altra cosa de què ens vam
adonar en la primera versió d’aquest text: segons com
s’interpretés la nostra crítica als rumors, es podia fer servir com
un argument per restar credibilitat a les persones víctimes d’una
agressió masclista. Volem deixar clar que aquest text no va de cap
manera en aquesta direcció. L’hem revisat amb això en ment per
tal d’evitar malentesos, però creiem necessari explicitar-ho aquí
mateix.
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BRIGADA ANTI-RUMORS

De quin tipus de rumors estem parlant?
Com dèiem a la introducció, som conscients que hi ha molts
tipus de rumors. No tots son iguals. Hi ha els rumors que es
defensen en el text En defensa del safareig1 , per exemple, que veu
en el safareig (o el cotilleo) una eina de cohesió grupal.
Concretament, diu:
L’origen del mal no és el safreig en si, sinó els codis
morals obsolets i momificats que reproduïm amb el safreig,
els contextos de relacions hostils on vivim que
conseqüentment generen cotis hostils i a voltes la nostra
poca habilitat en l’art del safreig.

A nosaltres, el que ens preocupen son aquests «cotis
hostils». Es tracta de cotis, o rumors, que sempre van lligats a un
conflicte entre persones, col·lectius, etc., i que tendeixen a
estendre judici precipitats sobre la situació de què parlen. En els
rumors, com que la informació que transmeten és limitada (si no,
no serien rumors), és molt fàcil que una part del conflicte aparegui
com a causant i l’altra part aparegui com a víctima. Els rumors
tendeixen a simplificar la realitat d’aquesta manera, i a crear una
opinió favorable cap a una de les dues parts.
(Amb això no volem dir que, en molts conflictes, realment sí que hi
ha una part que és bàsicament responsable del conflicte, i una
altra part que n’està sent víctima. És clar que pot ser així. El que
volem dir és que no necessàriament és sempre així, però els
rumors, per la seva pròpia naturalesa, fàcilment converteixen tots
els conflictes en conflictes d’aquest tipus.)

1: difonlaidea.files.wordpress.com/2018/05/safareig1-4-20pag.pdf
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Acotant, doncs, una mica millor els rumors de què volem
parlar en aquest fanzine, podríem resumir-ho dient el següent:
ENS PREOCUPEN ELS RUMORS LLIGATS A CONFLICTES.
I ENS PREOCUPA, SOBRETOT, QUE AQUESTS RUMORS ENS
SERVEIXIN PER GENERAR OPINIONS HOSTILS EN ELS
NOSTRES ENTORNS, OPINIONS SOBRE CONFLICTES QUE EN
REALITAT DESCONEIXEM, I TAMBÉ ENS PREOCUPA QUE
AQUESTES OPINIONS ACABIN CONDICIONANT EL NOSTRE
COMPORTAMENT. QUE NO JUTGEM LES PERSONES PEL QUE
REALMENT SON, SINÓ PEL QUE N’HEM SENTIT DIR.

Dit això, i com que no volem que aquest fanzine es
converteixi en cap martingala teòrica, passem a la pràctica. El to
del text pot semblar excessivament irònic en alguns moments (tot i
que l’hem anat suavitzant de versió en versió), com si no ens
prenguéssim el tema seriosament. Però és justament al revés. Si
hem escrit aquest text és perquè ens el prenem seriosament, molt
seriosament.
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Hem escrit un protocol per combatre la proliferació de rumors...
Bé, en realitat hem escrit dos protocols. Un de bàsic i un de més
elaborat.

PROTOCOL ANTI-RUMORS #1:
Aquest protocol és realment molt senzill. Només té un pas.
En cas de sentir dir que no sé qui o no sé quin col·lectiu ha
fet no sé què, i que son molt dolents i que se’ls ha de fer boicot o
expulsar-los del gueto, bla bla bla... Si sents qualsevol rumor
d’aquest tipus sobre algunes persones, el protocol recomana:
PREGUNTA-HO DIRECTAMENT A AQUESTES PERSONES!

55

No s’hi val preguntar-ho a no sé qui, que ha sentit a dir no
sé què que li ha dit no sé qui altre. NO. El nostre protocol només
admet anar directament a les persones afectades i preguntar-los
què és el que ha passat exactament.
El 50% de les vegades, això sol ja funciona. Quan ens
prenem la molèstia real de contrastar el rumor, aquest perd entitat
ràpidament. El que sol passar és que el rumor deixa de ser un
rumor, i es converteix simplement en una mentida.
Per a l’altre 50% dels casos, hem elaborat un segon
protocol una mica més estès i detallat.
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PROTOCOL ANTI-RUMORS #2:
Sabem que el Protocol #1 és una mica simplista i no
sempre funciona. Per això proposem el Protocol #2. És més llarg,
i inclou unes quantes reflexions que ens haurien d’ajudar a
aplicar-lo.
El punt de partida és el mateix: ens arriba un rumor sobre
una persona/col·lectiu/centre social. Com hem d’actuar?
Suposem que, pel motiu que sigui, no és possible aplicar el
protocol #1. És a dir, no podem o no volem anar a preguntar
directament a les persones afectades (o ja ho hem fet però la
resposta que hem rebut no ens ha convençut). En aquest cas,
proposem fer-nos unes quantes preguntes. Davant d’un cert
rumor, ens preguntarem:
1: És gaire fiable, el rumor que m’ha arribat?
2: Quina necessitat tinc de saber què ha passat exactament?
3: M’interessa saber el que ha passat perquè vull ajudar a
solucionar el conflicte? O simplement perquè el safareig em dóna
gustillo?
4: Per quin motiu em fa sentir bé criticar altres persones, o sentir
com les critiquen?
Anem a analitzar aquestes preguntes una per una.
1- És gaire fiable, el rumor que m’ ha arribat?

El primer que hem de fer davant d’un rumor és intentar
comprovar la seva veracitat. Moltes vegades la seva veracitat és
nul·la.
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Fins i tot si confiem en la persona que ens l’ha fet arribar, i
creiem que és fiable, preguntem-nos: Quanta informació tenim
realment del que ha passat? La majoria de vegades la informació
arriba en forma de petites càpsules que caben en una o dues
frases: «Tal persona ha fet això. Tal col·lectiu ha dit allò». Els
rumors solen ser simples, mai no van gaire més enllà.
Això, per si sol, ja ens hauria de fer dubtar. La veritat mai
no és tan senzilla. Encara que els rumors puguin contenir una
petita part de la veritat (i molt sovint és així), aquesta veritat que
ens arriba no està mai posada en context ni és analitzada amb
profunditat.
2- Quina necessitat tinc de saber què ha passat exactament?

Preguntem-nos, realment, quina necessitat en tenim. És
molt important.
De vegades, i encara més en ambients de «militància»,
sembla que haguem de tenir una opinió sobre tot en tot moment.
Que si no tenim una opinió sobre, per exemple, el conflicte de
Venezuela o el canvi climàtic, no siguem persones prou vàlides per
a l'activisme. De manera que, si realment no tenim una opinió
sobre alguna cosa, moltes vegades ens la inventem. O d’un tema
molt complex n’agafem un anàlisi ultrasimple perquè no tenim
temps o ganes d'anar més enllà.
Creiem que, igual com passa en les nostres opinions sobre
temes candents en política, el mateix ens passa amb els rumors
que ens van arribant. Que ens costa molt no posicionar-nos.
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Potser, el que ens convindria en aquests casos, seria
treballar «l’art de no tenir una opinió definida sobre algun tema».
Això significa ser capaces de dir:
«SOBRE AQUEST TEMA NO EM POSICIONO PERQUÈ NO TINC
PROU INFORMACIÓ.»

És un exercici molt enriquidor i el recomanem
profundament. De veritat.
En relació amb el que acabem de dir vindrien les següents
preguntes que ens podem plantejar:
3- M’ interessa saber el que ha passat perquè vull aj udar a
solucionar el conflicte? O simplement perquè el safareig em
dóna gustillo?

Creiem que també és molt important distingir això.
Si volem aj udar activament a solucionar un
conflicte que s’ hagi produït al nostre voltant, és
natural que demanem tenir- ne més informació. Des del
nostre punt de vista, però, solucionar unconflicte
no té tant a veure amb fer boicot o parlar malament
d’ algú. Té a veure amb construir ponts, actuar com a
intermediàries o mediadores quan sigui necessari,
apagar focs. NO té res a veure amb afegir encara més
llenya al foc!
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Quan es produeix un conflicte hi ha una piràmide de
persones relacionades amb el conflicte que té gairebé sempre
aquesta forma:
1. Persones implicades directament en el conflicte.
2. Persones implicades indirectament en el conflicte.
3. Persones sense cap o poca relació amb el
conflicte parlant del conflicte.
4. Resta de la humanitat.

Pot passar, per exemple, que hi hagi 2 persones que tinguin
un conflicte, 5 persones intentant gestionar-lo... I 50 persones
parlant-ne!!!
Si realment tenim algun interès en la solució del conflicte,
una cosa que podríem fer seria implicar-nos-hi directament, és a
dir, passar del nivell 3 al nivell 2. És el que hauríem de fer. Però, si
no volem o no podem assumir aquest nivell d’implicació, creiem
que el més honest que podem fer és passar del nivell 3 al nivell 4.
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Potser no ens adonem del dany que arriba a fer la
rumorologia al voltant d’un problema. És com una espècie d’ona
sísmica relacional que ho fa tremolar tot i s’escampa en totes
direccions. El problema que tens amb una persona de cop i volta
es converteix en un problema amb moltes persones. Això té moltes
conseqüències negatives. Malestars, paranoies sobre el que
pensen i no pensen les altres persones sobre nosaltres, un munt
d’acusacions a l’esquena de les persones directament implicades,
etc.
Si fóssim capaces de suprimir el nivell 3, o de fer-lo el més
petit possible, creiem que això ajudaria moooolt en la gestió dels
conflictes en els nostres entorns, i evitaria molt de sofriment.

Resumint...
En resum, doncs, podríem dir que el protocol anti-rumors
recomana el següent:
O ens impliquem personalment i activament en la solució d’un
conflicte proper, o deixem d’opinar al respecte.
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- Per quin motiu em fa sentir bé criticar altres persones, o
sentir com les critiquen?

Si fem una mica d'autoescolta en el context d’un rumor, sol
passar que una part de nosaltres es recrea en un sentiment de
plaer («se regocija») en sentir dir que algú ha fet alguna cosa
«dolenta».
Creiem que això passa perquè, en malparlar de les altres
persones, i rebaixar la seva reputació, podem aconseguir l’efecte
d’augmentar la nostra pròpia reputació, de situar-nos per sobre
moralment i, conseqüentment, reforçar la nostra autoestima. És a
dir, fem servir les altres persones, les instrumentalitzem, podríem
dir, per tal de col·locar-nos en una posició de superioritat.
Ho podem veure com una debilitat humana, i els rumors
més hostils s’alimenten precisament d’aquesta debilitat. Per això,
en lloc de centrar l’atenció en la persona o col·lectiu que
suposadament ha fet no sé què, creiem que seria millor centrar
l’atenció en nosaltres mateixes, i la nostra autoestima, i parar-nos
a pensar per què necessitem reforçar-la parlant malament de
l’altra gent. Per què, quan veiem algú en una situació delicada,
complicada o vulnerable, moltes vegades el primer que fem és
córrer a assenyalar i acusar sense pietat.
És una dinàmica bastant humana, no en dubtem, i a totes
ens passa en més o menys mesura. Però també pensem que és una
dinàmica bastant problemàtica. És necessari que ens esforcem a
reconèixer-la en nosaltres mateixes, a identificar-la i a combatrela.
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Això implica un treball personal. Perquè, com ja sabem:

Una altra manera de veure les persones. . .

Potser, per vèncer aquesta dinàmica, ens pot ajudar
recordar que, en realitat, no hi ha persones bones ni dolentes. Les
persones tenim necessitats, i totes posem en pràctica estratègies
per tal d’arribar a satisfer-les. El que és qüestionable no som les
persones en si, però sí les estratègies que fem servir per tal de
satisfer les nostres necessitats.
Això implica, doncs, renunciar a la dicotomia del bé i el
mal. Pot semblar una cosa superada, i fins i tot pot ser que
reneguem a viva veu d’aquesta classificació moralista, però en el
fons moltes de nosaltres continuem caient en la trampa de
distingir les persones entre bones i dolentes, en lloc de veure en
totes elles éssers humans plens de mancances, virtuts, fortaleses i
debilitats.
Davant d’un conflicte, doncs, i davant d’una sèrie
d’actituds que ens semblin inacceptables, potser podem mirar de
preguntar-nos com ha acabat una certa persona recorrent a
aquestes actituds, per quins processos pot haver passat que l’han
fet actuar d’una manera i no d’una altra. Intentar doncs
comprendre, en lloc de jutjar.
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Protocol Anti-Rumors
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L’excepció al protocol:
Hem dit que hi havia una excepció al protocol. Anem a exposar-la.

A l'últim requadre de l'esquema ens trobem en la situació
que, després d’haver-nos informat d’un conflicte, decidim «no
opinar al respecte i deixar que la gestió del problema segueixi el
seu propi curs.»
Aquesta és la nostra primera proposta. Però, després de
debatre-ho bastant, ens hem adonat que, justament en aquesta
situació, és on podrien començar un tipus de rumors que no fossin
hostils, sinó al contrari, rumors sans i carregats de totes les
conseqüències positives que hem esmentat en algun moment:
reforçar la cohesió grupal, els vincles d’una comunitat, etc.
Perquè és veritat que, si sabem, amb una mica més
d’informació, quina és la naturalesa del conflicte, pot passar que
algú tingui la necessitat de parlar-ne igualment, encara que no
s’impliqui en la seva solució. Pot tenir aquesta necessitat, per
exemple, perquè el conflicte li ressona molt a causa d’algun altre
conflicte semblant que hagi experimentat en algun moment de la
vida, i li fa reviure totes les emocions per les que ja ha passat
anteriorment. Fins i tot pot passar que se senti identificat amb
alguna de les parts del conflicte.
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En aquest cas, podem entendre que algú pugui tenir la
necessitat de no callar, i parlar-ne, però només, com hem dit,
després de passar per tot el procés que veiem a l’esquema:
escoltar el rumor, decidir informar-se mínimament, assumir que
no vol/pot implicar-se personalment en el conflicte, però sí que té
la necessitat de comentar-ho amb persones properes.
Això també pensem que és important. No posar-se a parlar
amb la primera persona que passi dels conflictes de la gent. Que
val la pena fer-ho amb persones de confiança, amb qui puguem
parlar sincerament i sense embuts de les emocions que ens
desperta una història, un conflicte, un rumor que ens ha arribat.

Parlar des del respecte
En realitat, que parlin de nosaltres no acostuma a fer-nos
mal. Al contrari, que altres persones parlin de nosaltres, si ho fan
des del respecte, ens pot reforçar pel fet que les altres persones
tenen en compte la nostra existència. Ens fa sentir vius. Ens fa
sentir que no som invisibles. El problema, doncs, no és que parlem
de l’altra gent, sinó com en parlem.

Sobre els boicots...
En darrer lloc, volíem fer una mica més d’èmfasi en el tema
del boicot.
Decidim fer èmfasi en aquest tema perquè el recurs del
boicot és un recurs que es va repetint periòdicament, i pensem
que, la majoria de les vegades, no es fa d’una forma prou
col·lectiva ni conscient.
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El boicot és una eina que, donades unes circumstàncies,
pot resultar útil per tal de fer front a un conflicte. És un recurs
que, valorat adequadament, es pot decidir utilitzar. Per exemple
quan la lluita a favor de Palestina decideix fer boicot a l’Estat
d’Israel.

També en entorns més propers, i més locals, el boicot pot
ser una eina que decidim utilitzar. Creiem, però, que quan es faci
s’ha de fer d’una forma -insistim- col·lectiva, després de valorar
les circumstàncies reposadament.
En els nostres entorns passa sovint que ens arriba un
rumor molt negatiu sobre un col·lectiu, un centre social o una
persona i, en conseqüència, decidim deixar de tenir relacions amb
aquest col·lectiu, deixar d’anar a aquest centre social o deixar de
parlar amb aquesta persona.
Si ens deixem influir pels rumors que ens arriben, en lloc
d’ignorar-los o informar-nos millor, acabem donant lloc a boicots
individualitzats que també acaben tenint conseqüències. Potser no
son boicots explícits, però sí que son boicots tàcits o inconscients
de moltes persones individuals que, influïdes per un rumor,
canvien la seva actitud.
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És per això que, davant d’aquest tema, tornem a les
recomanacions dels dos protocols que hem presentat. Si un rumor
ens afecta fins al punt de fer-nos deixar d’anar a un lloc o parlar
amb una persona, ¿no val la pena fer l’esforç d’informar-nos una
mica millor, i anar més enllà dels simples rumors?
Qui no fa mai res, potser no s’equivoca. Però qui fa coses
tard o d’hora s’equivoca. Tard o d’hora, qualsevol projecte actiu
políticament cometrà errors, i és massa fàcil assenyalar amb el dit
i donar l’esquena. Sense informar-se millor, sense intentar
entendre què és el que ha passat realment, per quin motiu ha
passat i com s’hauria pogut fer d’una altra manera.
És per això que, en el context en què l’estem situant, no
creiem gaire en el boicot. Creiem que val més la pena arriscar-se
a ser incoherent, participar d’un espai encara que hi hagi passat
alguna cosa negativa; arriscar-nos a preguntar i a intentar
entendre millor les coses que han passat, però no des de la
hostilitat, sinó des del desig de comprendre, d’aprendre dels
errors i de les mancances de les altres i saber acceptar les seves
limitacions, que en algun altre moment també podrien ser les
nostres.
I si, al final, arribem a la conclusió que el boicot és l’única
resposta possible al conflicte, sempre som a temps de fer-lo. Però,
repetim una vegada més, només després de valorar-lo col·lectivament i haver obtingut tota la informació necessària per poderho fer amb coneixement de causa.
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Sobre les agressions masclistes...
Com hem dit al principi de tot, no voldríem caure en el
malentès de generar, amb aquest discurs, arguments que puguin
restar credibilitat a les persones que denuncien una agressió
masclista.
Pensem que, quan una persona denuncia una agressió
d’aquest tipus, no l’hem de veure en cap cas com un rumor, sinó
com el que és: una denúncia d’una agressió. I a partir d’aquí el
protocol que s’ha d’aplicar és el protocol contra agressions
sexistes corresponent.
Una altra cosa son els rumors que després s’escampin
sobre aquesta agressió, i en aquest cas sí que creiem adequat
actuar amb la mateixa cautela que hem demanat al llarg d’aquest
text, quan parlàvem sobre rumors en general. Precisament per la
gravetat que suposen les agressions masclistes, els rumors que
circulin sobre aquest tema poden causar molt de dolor i hem
d’anar encara amb més de compte a no difondre informacions no
contrastades.
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Per anar acabant...
Pensem que és hora d’anar acabant. Esperem que s’entengui la
idea general. Segur que hi ha coses d’aquest text que es podrien
matisar, ampliar, corregir... El podeu fer servir de punt de partida
per reflexionar-hi una mica més, si ho voleu. En tot cas, ens
agradaria que després de llegir això ens quedés clara una cosa: hi
ha rumors que fan mal.

Brigada anti-rumors, Tierra del Fuego, 2020
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