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Introducció. 

Justificació Prèvia: Vaig iniciar aquest estudi comparatiu perquè algú em va indicar que les claus 
de l'engany dialèctic que un assetjador s'estén sobre la víctima i sobre l'entorn venien explicades 
per la teoria de la Comunicació Humana. Aquest és el resultat d'aquest estudi. 

Amb l'ànim d'aprendre a sobreviure a un procés d'assetjament laboral, és a dir, viure "després" 
de l'assetjament vaig escometre amb il·lusió l'obstinació. 

Per això vull recordar que per sobreviure, qualsevol organisme viu més de necessitar l'obtenció 
de les substàncies nutritives necessàries per al seu organisme, també necessita, no podem 
oblidar-ho, la informació adequada sobre el món circumdant; així que citant els teòrics de la 
teoria de la comunicació: "comprenem que la comunicació i l'existència constitueixen conceptes 
inseparables" entenem doncs, i sota aquesta llum, llavors, que l'existència és una funció de la 
relació entre l'organisme i el medi . 

 

Nocions prèvies 

En un procés d'assetjament la paradoxa sorgeix tant a nivell de el llenguatge com a nivell de la 
conducta. A nivell del llenguatge ens trobem que tenen la seva manifestació en les definicions 



paradoxals i a nivell de conducta es concreta en les paradoxes pragmàtiques (tant les 
instruccions, com les prediccions paradoxals). 

Però abans de ficar-nos de ple en l'anàlisi cal aclarir el concepte de paradoxa. 

. Què és una paradoxa? 

Segons la Teoria de la Comunicació, la paradoxa es defineix com la contradicció que resulta d'una 
deducció correcta a partir de premisses congruents. 

Hi ha tres tipus de paradoxes: 

1) les antinòmies (o paradoxes lògic-matemàtiques) són les paradoxes que sorgeixen en 
sistemes formalitzats i no tenen significat. 

2) les antinòmies semàntiques (o definicions paradoxals) són les que sorgeixen de les 
incongruències ocultes en l'estructura de nivells de pensament i de llenguatge. 

3) les paradoxes pragmàtiques són les que sorgeixen en el curs de les interaccions i determinen 
la conducta; i és possible dividir-les en: instruccions paradoxals i prediccions paradoxals. 

Aquestes últimes les anirem trobant en l'actuació de l'assetjador narcisista amb l'entorn i amb 
la víctima. Les paradoxes pragmàtiques es distingeixen de la contradicció simple sobretot en què 
l'elecció constitueix una solució en aquesta última, però no és tan sols possible en la primera. 

  

LA TEORIA DE L'COMUNICACIÓ HUMANA COM A MODEL EXPLICATIU DE LA INTER RELACIÓ 
PERSONAL EN UN PROCÉS D'ASSETJAMENT PSICOLÒGIC. 

 

A) FASE DE SEDUCCIÓ del procés d'Assetjament Moral en el Treball. 

En el procés de seducció, per captar la voluntat de l'altre, el narcisista, utilitza una forma de 
comunicació especial: la del doble vincle. 

En primer lloc, el narcisista, estableix una relació intensa amb la futura víctima. La intensitat de 
la relació és de tal calibre que hi ha un alt grau de dependència, en els casos d'assetjament 
horitzontal el que s'instaura és una relació d'extrema simbiosi. 

El doble vincle es defineix com "dos o més persones participen en una relació intensa que 
posseeix un gran valor per a la supervivència física i / o psicològica d'una, diverses o totes elles" 
(Watzlawick i altres). 

Un cop creada aquesta relació tan intensa i amb tants llaços de supervivència psicològica 
comencen a aparèixer al seu si missatges indeterminats, el missatge és indeterminat perquè: 
"afirma alguna cosa, i afirma mica de la seva pròpia afirmació i aquestes dues afirmacions són 
mútuament excloents" (Watzlawick). Així el missatge és una instrucció que cal desobeir per 
obeir (per exemple: "Es espontani"). 

Un altre element definitori del doble vincle és que a més no es permet sortir de el marc dels 
missatges paradoxals (afirmacions que es contradiuen) ja que no es deixa que el receptor es faci 
pública l'esmentada paradoxa. 



Les maneres per impedir que el receptor prengui consciència del missatge paradoxal són dos; o 
bé impedint que es comenti sobre ell (sovint al·legant una lleialtat que no permet cap 
qüestionament) o bé allunyant-se del receptor i no permetent la comunicació mitjançant 
l'estratègia de la reserva personal. 

De tal manera que tenim, dos tipus d'estratègies per mantenir la víctima inconscient de la 
contradicció: 

1- No parlar-ne. 

2- reserva personal. 

  

Les actituds més utilitzades per evitar parlar de la contradicció, són: donar a entendre que 
qualsevol qüestionament és un atac personal, o bé que parlar-ne és una falta de lleialtat, o que 
el receptor és una cosa primmirat. 

Les actituds més utilitzades per mantenir la reserva personal i així evitar parlar de la contradicció, 
són: fer-se l'ofès per alguna cosa, donar a entendre que un ha molts problemes que el mantenen 
ocupat, no tornar les trucades telefòniques, mantenir-se seriós, sorrut, malhumorat. 

La teoria de la comunicació el defineix clarament (Watzlawick): "finalment s'impedeix que el 
receptor del missatge s'evadeixi de el marc establert per aquest missatge, ja sigui meta 
comunicant-(comentant) sobre ell o retraient". 

En ambdós casos, manca de qüestionament o allunyament, s'instaura la incomunicació i aquesta 
incomunicació impedeix a el receptor poder sortir d'aquesta forma de comunicació del doble 
vincle i s'inicia el paper de víctima a través de la indefensió. 

Aquest serà la primera d'una sèrie de situacions que s'aniran succeint en què la víctima 
d'assetjament moral queda a mercè, totalment, i sense possible dissolució de la connexió del 
doble vincle. 

Escoltem Watzlawick (i altres): "per tant, encara que el missatge no tingui sentit des del punt de 
vista lògic, constitueix una realitat pragmàtica: el receptor no pot deixar de reaccionar a ell, però 
tampoc pot reaccionar a ell de forma apropiada ( no paradoxal) doncs el missatge mateix és 
paradoxal ". 

El paper de víctima queda determinat per la seva situació d'indefensió, de no poder sortir d'aquí, 
de manera que la víctima d'assetjament no pot aconseguir que no l'afecti i tampoc pot defensar-
se; de totes maneres, en ambdós casos, la indefensió es manifestarà de manera diferent si 
verbalitza la discrepància o bé si calla i no diu res. 

En cas de verbalitzar la contradicció, doncs, serà acusada de persona dolenta o de persona boja, 
però en cas de callar i de no verbalitzar el desfasament entre el percebut i el permès, el càstig 
vindrà del seu propi interior doncs farà que se senti culpable . 

Tornem a la teoria de la comunicació, com aportació teòrica a aquest raonament: "La situació 
sol estar determinada per la prohibició més o menys explícita de manifestar que es té 
consciència de la contradicció. Per tant, és probable que una persona en una situació de doble 
vincle es vegi castigada (o al menys se senti culpable) per tenir percepcions correctes, i sigui 
definida com "dolent" o "boja" fins i tot per insinuar que pot haver-hi una discrepància entre el 
que realment veu i el que hauria de veure" (Watzlawick). 



A més, en la fase de seducció i com a suport de la contradicció en el doble vincle podem trobar, 
com a forma que explica la comunicació patològica que té lloc: les prediccions paradoxals. 

Les prediccions paradoxals només són concebibles en una interacció entre dues persones, on hi 
ha una comunicació. Aquesta comunicació és donada amb missatges indeterminats, que 
afirmen, respecte a si mateixos, que no afirmen res. 

Un exemple d'això ve definit per Nerlich: "una manera de no dir res consisteix a contradir-se a 
un mateix. De vegades s'aconsegueix aquesta contradicció dient que un no diu res, de manera 
que, finalment, un no es contradiu en absolut". 

Amb aquestes prediccions (paradoxals) o anuncis, donant aquest tipus d'informació 
(indeterminada), es creen contextos que són insostenibles. 

Una persona, davant d'aquest tipus de missatges, se sent atrapada en la xarxa de prediccions 
paradoxals. 

Se sent atrapada perquè no es pot tranquil·litzar, convincentment, tot i intentar creure 
(pensament lògic) que va ser una amenaça impulsiva i que no s'ha de prendre seriosament, 
aquesta amenaça (confiança en les bones intencions). 

Els autors de la teoria de la comunicació arriben a la conclusió que el que ens fa vulnerables, 
com a éssers humans, a aquesta mena de paradoxa són tant el pensament lògic com la 
confiança. 

De tal manera, que tota predicció està relacionada d'una o altra manera amb el fenomen de la 
confiança en les relacions humanes. Per tant, els factors de vulnerabilitat davant els anuncis 
(prediccions) amb un contingut no clar, són: 

1- pensament lògic 

2- confiança en les bones intencions. 

 

I això és justament el que manifesten els afectats per mobbing, no van donar importància a 
algunes manifestacions anteriors, i això perquè no conceben que hi hagi aquest nivell de maldat 
en les persones. 

El pensament lògic, ens fa pensar que es tracta d'un acte impulsiu, no premeditat. 

La confiança en les bones intencions, ens fa creure que no hi ha mala intenció en el que s'ha 
escoltat. Així la confiança sempre està relacionada amb els resultats futurs i, més 
específicament, amb la possibilitat de predir. 

Anem a acabar aquesta fase amb unes paraules de Watzlawick, Beavin, Bavelas i Jackson: "No 
hi ha dubte que el món en què vivim està lluny de ser lògic i que tots hem estat exposats a dobles 
vincles, malgrat la qual cosa gairebé tots nosaltres ens hem enginyat per conservar la nostra 
seny. No obstant això, la majoria de tals experiències són aïllades (...) tot i que en el seu moment 
puguin ser de naturalesa traumàtica. és molt diferent la situació quan el contacte amb els dobles 
vincles és durador i es converteix gradualment en una expectativa habitual ". Aquí queda obert 
el gran repte en el disseny de veritables estratègies preventives i d'actuacions ràpides davant de 
les manifestacions d'assetjament per part de la víctima. La cronicitat d'aquestes situacions són 
un atemptat a la salut mental de la víctima d'assetjament. 



B) FASE DE CONFLICTE de l'Assetjament Moral en el Treball 

Abans d'abordar, pròpiament, la fase de conflicte, cal recordar que les relacions entre els éssers 
humans poden ser de simetria i de complementarietat; i en cada tipus de relació ofereix una 
estructura de comunicació específiques. Tant en les situacions d'interrelació normal, com en les 
situacions de conflicte. 

Les relacions simètriques es basen en la igualtat, però "en elles existeix, sempre, el perill de la 
competència" (Watzlawick i altres). 

Les relacions complementàries es basen en l'adequació de cada participant a un paper específic 
i complementari. 

1) Relacions Simètriques. 

Hi relacions de simetria sanes i altres patològiques; i les pautes de comunicació en les dues van 
a ser diferent. Les pautes de la comunicació en una relació simètrica sana són, el respecte mutu 
i la confiança. Així, Watzlawick i altres ho expressen: "en la relació simètrica sana, cada 
participant pot acceptar la idiosincràsia de l'altre, la qual cosa porta a el respecte mutu i la 
confiança (..) i implica una confirmació realista i recíproca del" self ". I aporten com a benefici, a 
les parts, el reconeixement recíproc de la identitat. 

En síntesi, una relació simètrica sana, es caracteritza per: 

- acceptació de l'altre, tal com és 

- proporcionar respecte mutu 

- estar basat en la confiança 

- donar confirmació realista d'un mateix 

- i pel reconeixement recíproc de la pròpia identitat 

En canvi, les pautes de comunicació en una relació simètrica patològica es caracteritzen per 
l'existència d'una guerra més o menys oberta. En aquest tipus de guerra, sovint encoberta, Es 
busca la igualació, l'homogeneïtat; per Orwell: "la igualtat sembla ser més tranquil·litzadora si 
un aconsegueix ser una miqueta" més igual "que els altres". I quan no s'aconsegueix aquesta 
homogeneïtzació, apareix el conflicte, per Watzlawick i altres: "quan la interacció simètrica perd 
estabilitat hi ha una tendència a l'escalada (..) S'instaura el rebuig". Per tant, la simetria 
patològica, podrà manifestar-se tant com una lluita per la igualació i quan això no és possible en 
un manifest rebuig (teoria de el cos estrany). 

En l'assetjament moral horitzontal trobem a la base una necessitat d'igualació, que comporta 
actituds intolerants davant de la diferència d'un company. Entenent la diferència com "un" no 
és tan igual com la resta. Així, s'identifica a el company més brillant, o a el més treballador, o a 
el més honrat ... i es força a la "igualació" (a la mediocritat en paraules de González de Rivera), 
quan no s'aconsegueix s'instaura el rebuig. De tal manera que podem afirmar que hi ha indicis 
d'una relació simètrica patològica en el si de l'assetjament horitzontal. 

2) Relacions complementàries. 

Són les que s'estableixen entre dos individus, quedant molt definit el rol que cadascú ocupa en 
la relació i sent aquests rols interdependents. Segons Watzlawick i altres: "és inherent a la 



naturalesa de les relacions complementàries, el que una definició del" self ", només pugui 
mantenir-se si l'altre participant exerceix el rol específic complementari". 

Les relacions complementàries poden ser sanes o patològiques. Les pautes de comunicació en 
les relacions complementàries sanes es basen en el reconeixement recíproc i és "la confirmació 
recíproca, sana i positiva, entre els individus" (Watzlawick i altres). 

Les pautes de comunicació en les relacions complementàries patològiques, es basen en el fet 
que cada individu en el seu rol desconfirma a l'altre; és a dir: "equivalen a desconfirmaciones 
abans que a rebutjos del" self "de l'altre" (Teoria de la Comunicació). 

Quan en les relacions complementàries s'instauren aquest tipus de desconfirmaciones, tal com 
ocorre en la fase de conflicte en l'assetjament vertical (ja sigui ascendent o descendent), 
s'observa un sentiment progressiu de frustració i desesperança en els dos participants o en un 
ells. "Es comprova l'existència de sentiments cada vegada més atemoridors d'estranyament, 
despersonalització, i d'abúlia" (Watzlawickc) 

Per tant, l'assetjament vertical, ja sigui descendent o ascendent, reposa en una relació de 
complementarietat patològica. De tal manera que els rols que cada integrant desenvolupa, en 
lloc de tendir a la complementarietat, tendeixen a donar lloc a desconfirmaciones i a descrèdits. 

Podem afirmar que en la fase de conflicte es troben els elements definits en la Teoria de la 
Comunicació sobre la patologia de les relacions de complementarietat: desconfirmaciones, 
frustració, desesperança, por, estranyament, despersonalització i abúlia. En la fase del conflicte, 
en l'assetjament moral a la feina, tant si estem davant d'una relació simètrica patològica o 
complementària patològica; sabem que s'ha establert un acord pel que fa a la inversió del 
significat. Aquesta inversió ve explicada, en la teoria dels "jocs sense fi". 

A la figura dels "jocs sense fi" s'arriba a un acord (tàcit o explícit) de canvi de significat, però de 
tal manera que ja no es pot modificar. Per poder ser modificat, caldria parlar-ho i per a això 
haurien de comunicar-se; però en l'acord es va establir la no comunicació. Això vol dir que, en 
aquest sistema, és impossible generar cap canvi des de dins. 

Hi ha la possibilitat, com a únic procediment eficaç i a què es pot recórrer havent-se iniciat ja el 
conflicte de sol·licitar la intervenció d'una tercera persona (mediador) "amb la qual tots dos 
utilitzen el seu mode normal de comunicació i fer que aquesta tercera persona defineixi que" el 
joc "ha acabat" (Teoria de la Comunicació) .En aquest moment la qualitat terapèutica de la 
intervenció del mediador es fa més clara, en el si de relacions de conflicte, per tal que no 
degenerin en assetjament moral. Quan no hi ha un mediador capaç, l'únic canvi que pot 
concebre és violent. 

Reprenent la Teoria de la Comunicació, sobre aquest particular, hem de: "L'equivalent d'aquest 
canvi violent en l'àrea de les relacions dels individus capturats en un joc sense fi seria: una 
separació, un suïcidi o un homicidi". Per tant, i aplicant-lo al procés de mobbing, tenim que, per 
sortir de la fase de conflicte, amb resolució positiva d'ell mateix, seria necessària la figura del 
mediador. Sense oblidar, que, en cas de no existència de mediador, o de fracàs de la mateixa, 
ens trobaríem amb les tres sortides (fins avui) tradicionals del mobbing: 

- separació (trasllat de l'assetjat de departament o acomiadament) 

- suïcidi (un de cada cinc suïcidis, segons Leymann) 



- homicidi (encara no s'han fet estudis que relacionin l'assetjament laboral amb un augment de 
la sinistralitat mortal a les àrees de treball). Existeix, per tant, una nova via d'investigació per 
iniciar, que relacioni els accidents laborals amb l'assetjament moral a la feina. 

 

C) FASE D'ASSETJAMENT pròpiament dita, al mobbing 

Ja hem comentat anteriorment que en tot procés d'assetjament ha un nivell de comunicació 
paradoxal. En alguns casos la comunicació es basa en una falsa paradoxa, en el sentit d'existir 
consciència per part de l'emissor de la "fal·làcia intencionalment inclosa en l'argument o bé d'un 
error ocult en el raonament". L'emissor utilitza la contradicció intencionalment. Però en la gran 
majoria dels casos d'assetjament no hi ha consciència en l'emissor de l'ús habitual de la 
paradoxa. Entenent paradoxa com "una contradicció que resulta d'una deducció correcta a 
partir de premisses congruents". 

En un procés d'assetjament la paradoxa sorgeix tant a nivell de el llenguatge com a nivell de la 
conducta. A nivell del llenguatge ens trobem amb les definicions paradoxals i a nivell de 
conducta amb les paradoxes pragmàtiques (instruccions i prediccions paradoxals). 

La teoria del doble vincle és visible en dues de les fases del procés d'assetjament moral a la feina, 
així: el podem observar en la fase de seducció, quan s'instaura el doble vincle i en la fase 
d'assetjament on es manifesta en tota la seva cruesa. 

Quins són els efectes que els dobles vincles tendeixen a produir en la conducta? La persona té 
poques alternatives per decidir com actuar: "Només unes molt poques reaccions resulten 
pragmàticament possibles" (Watzlawick). Aquestes actuacions, són: 

1) Cerca Indicis 

"Davant l'insostenible absurd de la seva situació, és probable que una persona arribi a la 
conclusió que ha d'estar passant per alt indicis vitals". 

Aquesta és una perfecta definició dels primers pensaments que sorgeixen en un assetjat, i sovint 
es qüestiona "que he fet jo perquè em tractin així". En definitiva, busca indicis. 

Seguim amb la teoria de la comunicació com a suport teòric explicatiu: "Aquest supòsit es veuria 
enfortit pel fet evident que, per als altres, la situació sembla molt lògica i congruent". I és cert 
que, en aquests primers moments d'incertesa de l' assetjat, aquest es troba amb que l'entorn, 
fins i tot el més afí, li atribueix alguna responsabilitat en el desenllaç, se li ve a dir que "alguna 
cosa haurà fet, per arribar a aquesta situació". I davant d'això el "subjecte es veurà obsessionat 
per la necessitat de trobar aquests indicis, de conferir sentit al que succeeix en ell i al seu voltant" 
(teoria de la Comunicació). 

Tota aquesta energia gastada en la recerca d'indicis que expliquin la dissonància entre el 
percebut i el verbalitzat, provoca un allunyament respecte a la realitat. Per a la teoria de la 
comunicació: "aquest allunyament respecte als problemes reals es torna més plausible quan es 
recorda que un ingredient essencial en una situació de doble vincle és la prohibició de percebre 
la contradicció implícita". 

2) Significat Literal 

Una altra forma de enfrontar-se davant aquests missatges contradictoris consisteixen en el 
compliment del missatge o de l'ordre en la seva més pura lectura literal del significat. Per 



Watzlawick: "D'altra banda, aquesta persona pot triar el que els reclutes consideren la millor 
reacció possible davant de la lògica desconcertant, o l'absència de lògica, de la vida militar: obeir 
a tots els mandats en forma completament literal i abstenir-se de tot pensament independent". 

En aquests casos, la resposta de la víctima d'assetjament, és diferent, així, en lloc de llançar-se 
a una recerca interminable de significats ocults, aquesta persona descarta "a priori" la 
possibilitat que hi hagi un altre aspecte en les relacions humanes a part de l' més literal i 
superficial. 

La interpretació d'aquesta resposta, per part de la teoria de la comunicació és significativa i 
brillant: "Com es pot imaginar, aquesta conducta semblaria ximple a qualsevol observador, ja 
que la incapacitat per distingir el trivial del que important, el possible del que no possible, 
constitueix l'essència de la ximpleria ". sovint, aquesta és l'actitud que un assetjat manifesta en 
el seu lloc de treball, deixa de buscar-li significat a les tasques sense sentit que se li encomanen 
(fer unes fotocòpies per després ser destruïdes i tirades a la paperera). 

3) Evasió 

La tercera reacció possible seria apartar-se de tota relació humana. Per a la teoria de la 
comunicació, això es pot aconseguir mitjançant l'aïllament físic, i, a més, tancant els canals 
d'entrada de la comunicació. Una persona que es defensa d'aquesta manera, semblaria retreta, 
inabordable, i autista, a un observador. I aquesta, és molt sovint, la conducta d'un assetjat en el 
seu lloc de treball, on l'aïllament físic i emocional li és una salvaguarda. 

Per a la teoria de la comunicació, hi ha una altra forma d'evadir-se el doble vincle, que utilitza 
precisament els mètodes oposats a l'anterior però que persegueix la mateixa finalitat. Així: "És 
possible concebre un resultat idèntic, és a dir, escapar a la participació del doble vincle, 
mitjançant una conducta hiperactiva tan intensa i persistent que ofegui la majoria dels missatges 
que entren". 

 

Aquestes tres alternatives (buscar indicis, significat literal i evasió) no són les úniques. La veritat 
és que l'individu, de vegades, no pot triar l'alternativa que li permetria descobrir què volen dir 
les persones. No pot, llevat que compti amb considerable ajuda per poder examinar els 
missatges d'altres. Així s'obre una alternativa, que, encara que costosa, és necessària. 

En la fase d'assetjament pròpiament dita i en major mesura en l'assetjament vertical, apareixen 
les instruccions paradoxals com a vehicle de comunicació. Perquè puguin donar-se les 
instruccions paradoxals es requereixen tres ingredients essencials: 

1) Una forta relació complementària (oficial i subordinats) 

2) Dins el marc d'aquesta relació, es dona una instrucció que ha d'obeir, però també desobeir 
per obeir-la. 

3) La persona que ocupa la posició d'inferioritat en aquesta relació no pot sortir "fora" de el 
marc i resoldre així la paradoxa fent un comentari sobre ella, és a dir, meta comunicant sobre 
ella (la qual cosa implicaria una "insubordinació") 

* Fase de Seducció * 

S'instaura una relació de doble vincle amb una comunicació basada en les prediccions 
paradoxals. 



* Fase de Conflicte * 

S'explica per la Teoria dels Jocs sense fi. 

* Fase d'Assetjament * 

En la relació de doble vincle instaurada, la comunicació es manifesta a través de les instruccions 
paradoxals. 
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