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Consideracions prèvies: 

Definim l'assetjament moral 

"Mobbing és l'assetjament psicològic en el treball i té l'objectiu de destruir l'estabilitat 
psicològica d'un ésser humà, a través del descrèdit i la rumorologia. Es practica assetjant 
grupalment de tal manera que la víctima "estigmatitzada" no pugui defensar-se, que no pugui 
parlar o que la seva paraula ja no tingui cap valor. La indefensió de la víctima prové de la 
passivitat dels testimonis de la violència, que permeten la destrucció d'un altre ésser humà de 
manera indignament covard". (Definició de Marina Parés. 2005) © 2005marinapares 

"El mobbing o assetjament moral a la feina, tot i que emmarcat en els riscos psicosocials de salut 
laboral no és en si mateixa una malaltia, del que es tracta és d'una sèrie de conductes de 
violència psicològica que acaben afectant la salut de la víctima. Són les conseqüències de 
l'exercici de la violència psicològica, sobre un ésser humà el que fa que aquest es posi malalt". 
(M Pares 2005 a "La comunicació en el Mobbing"). 

Definim el mobbing com la fustigació d'un grup contra una persona, el tracte vexatori i ultratjant 
sobre la víctima té per objecte acabar amb l'equilibri i la resistència psicològica d'aquesta, 
minant-i desgastant-la emocional i físicament. Un altre tret inconfusible de l'assetjament és 
l'escalament creixent dels atacs, fins a arribar a extrems impossibles de suportar per l'assetjat. 

El psicòpata integrat 

"La persona amb personalitat perversa, està plena de desig destructiu en qualsevol de les seves 
formes, i es caracteritza perquè és roí ja que gaudeix escrivint anònims, és coneguda pels seus 
comentaris solapats i amb metzina, així com per la denúncia viperina i mentidera. L'explicació 
del seu encaix en el perfil de l'assetjador és que els tres tipus de personalitat (histèrica, 
mitòmana i perversa) posseeixen dos ingredients que li són comuns: la malignitat d'una banda i 
la impermeabilitat afectiva de l'altra, amb els qual qualsevol tipus de simulació és factible". (M. 
Parés 2005 a la "Prova Testifical ¿com detectar al fals mobbing?"). 

Guanyant aliats 

"Sabem que per a poder fustigar a un altre ésser humà l'assetjador haurà d'exercir dos tipus de 
manipulacions, una dirigida a l'entorn de la víctima i una altra dirigida cap a la persona assetjada. 
Per l'assetjador la manipulació dirigida a l'entorn té com a finalitat convertir-lo en el seu aliat, ja 
sigui perquè col·laborin en la fustigació o bé perquè no faci evident el que és obvi i per això l'únic 
que els demana l'assetjador a les persones de l'entorn, és que no facin res. L'entorn que no fa 
res es converteix en col·laborador tàcit de l'assetjament. La manipulació del llenguatge dirigida 
a la víctima té com a objectiu danyar-la i desestabilitzar-la". (M. Parés 2005 en els "Cercles del 
mobbing"). 

  



Detecció de l'assetjador a través del llenguatge 

"S'ha de tenir en compte la importància de l'element grupal ja que aquest serà un indicador clar 
que ens permetrà distingir un fals mobbing d'un veritable mobbing. L'assetjament moral és 
violència psicològica d'un grup contra una persona, no es tracta d'un conflicte entre dos 
persones, assetjador i víctima, i si, en canvi, d'un grup contra un treballador "(M. Parés, 2005) 

Partim del concepte que defineix el gang d'assetjament com el grup format per l'assetjador i les 
persones que l'envolten i participen en l'assetjament. (M. Parés 2005 en els "Ritus d'iniciació i 
de continuïtat”). "Aquest instigador s'envolta d'aliats perquè actuïn com assetjadors i l'ajudin a 
destruir la víctima, molt sovint són els que donen la cara, mentre l'instigador principal queda a 
la rereguarda aconseguint passar desapercebut. No podem oblidar que l'assetjador principal és 
una persona covard, que treballa a l'ombra". "Tots els membres del gang tenen una motivació 
individual per formar part d'aquest tipus de grup i aquestes motivacions estan lligades a certes 
mancances personals. (M. Parés 2006 en “La Visió dels Afectats: La Intervenció amb Afectats per 
A.M.T -Assetjament Moral en el Treball”). 

L'Objectiu 

El mobbing no busca el dany pel mal, busca que aquest mal generi un resultat. La desacreditació 
de la víctima sempre proporcionarà un guany per l'instigador de l'assetjament. El benefici que 
l'assetjador adquirirà amb el descrèdit de la víctima no ho podria aconseguir sense la utilització 
de la fustigació. És l'adquisició fraudulenta, per part de l'assetjador, d'aquest objectiu, a través 
de la fustigació, el que determinarà si el mobbing ha estat o no beneficiós per l'assetjador. (M. 
Parés 2006 en el Taller: "Mobbing: Detecció de l'assetjador a través del llenguatge”). 

Les Fases d'assetjament 

L'assetjament moral és un procés, no passa una sola vegada, i al tractar-se d'un procés, consta 
d'una sèrie fases evolutives. En l'assetjament moral a la feina he definit set fases, a saber: fase 
de seducció, fase conflicte, fase d'assetjament, fase entorn, fase empresa, fase expulsió i fase 
de recuperació. Si bé cal constatar que en l'assetjament moral en altres àmbits com l'escola, 
l'habitatge, els mitjans i la família no es donen totes aquestes set fases. Les fases que són comuns 
a tot tipus d'assetjament són les fases de seducció, conflicte, i assetjament. 

 Pas 1 de l'assetjament. La fase de seducció. La fase de seducció consta dels següents passos, a 
saber (M. Parés en el "El procés de la seducció" octubre 2002): 

a) captació de la persona 

b) absorció o aprenentatge de la qualitat 

c) prova i constatació 

En la fase de seducció el manipulador farà creure que li importa molt la (futura) víctima ja sigui 
a través de l'adulació o bé a través de la compassió. És una estratègia encaminada al 
coneixement de les esquerdes (debilitats) de la futura víctima i l'objectiu és l'absorció de "alguna 
cosa" que té de més la víctima, en això consisteix el procés de la seducció. 

Pas 2 de l'assetjament. La fase de conflicte consisteix a magnificar un petit conflicte existent i la 
víctima és la persona diana. L'objectiu és el desprestigi extern personal de l'autèntic posseïdor 
de la qualitat. El mobbing és la constatació d'una pèrdua de valors socials tant a nivell individual 
com col·lectiu; però a més el sorgiment de l'assetjament moral a la feina contravé tot ordre ètic. 



Soc de l'opinió que l'exercici de la violència psicològica en el treball manifestada com a 
assetjament moral contra un treballador per part d'un grup amb poder, té la motivació d'amagar 
sempre un frau. Defineixo el concepte de frau com l'adquisició o permanència d'uns privilegis 
per part d'aquest grup o al menys del líder grupal, que sense la fustigació perdria o no podria 
adquirir. (M. Parés 2005 a “MOBBING: Coneixent a el grup assetjador des de l'antropologia”). 

Pas 3 de l'assetjament. La fase assetjament, pròpiament dita, consisteix en l'atac d'un grup 
contra una única víctima. El mobbing consisteix en una dinàmica grupal que, un cop posada en 
marxa, continua de manera automàtica i imparable. Un cop iniciat un procés d'assetjament 
grupal, qualsevol acció o intenció de defensa per part de la víctima augmenta la sensació de 
qüestionament grupal i aquest perill generarà un increment de les activitats d'assetjament a la 
víctima. (M. Parés 2005 a “MOBBING: Coneixent a el grup assetjador des de l'antropologia”). 

L'assetjador utilitza els mecanismes culturals propis de la societat per manipular l'entorn de la 
víctima a través de la utilització de l'ús simbòlic dels rituals. No podem oblidar que devem 
bussejar en els conceptes de suggestionabilitat i de control mental. I això és així, atès que 
l'assetjador és un gran manipulador i fa servir la violència simbòlica tant per fustigar la víctima 
com per mantenir la "lleialtat" dels aliats i col·laboradors; que en cert sentit són també víctimes 
"(M. Parés 2005 a els "Ritus d'iniciació i de continuïtat ... ") 

Conseqüències per a la víctima 

A nivell psicològic el dany de la víctima sol ser enorme. La víctima d'assetjament o mobbing va 
perdent gradualment la fe i la confiança en si mateixa a resultes de la qual cosa diferents 
aspectes de la seva vida es veuran afectats. Entra en una espiral d'estrès creixent que va minant-
la i que acaba fent-se crònic i inespecífic donant lloc a multitud d'afeccions o malalties 
somàtiques cròniques que poden conduir-lo a baixes laborals. També se solen produir 
alteracions emocionals i de la personalitat que afecten la seva esfera de relacions socials i 
familiars, generant problemes de relació de parella principalment. (M. Parés 2006 en “El trauma 
psíquic del Mobbing com a possible factor desencadenant de l'episodi de fibromiàlgia”). 

Les persones som éssers socials i com a tals la pertinença a un grup pot ser considerat com de 
màxima necessitat. La sensació de rebuig social, de ser sistemàticament perseguit i assetjat 
destrueix el sentiment de pertinença a la comunitat i facilita les situacions d'alienació individual 
a la víctima (M. Parés 2005 a “MOBBING: Coneixent a el grup assetjador des de l'antropologia”). 

El psicòpata 

Les característiques que potenciaran en una persona actituds i actuacions d'assetjament cap a 
una altra són: l'enveja, la mediocritat i el control. (M. Parés 2005 a “MOBBING: Coneixent a el 
grup assetjador des de l'antropologia”) trets de personalitat antisocials, coneguts com la "tríada 
negra". Aquests trets són l'obsessió narcisista, la impulsivitat de la recerca del risc (inclou el 
comportament cruel dels psicòpates) i la naturalesa falsa i explotadora. Els estudis han 
demostrat que per cada deu homes psicòpates ha una sola dona amb el mateix trastorn de la 
personalitat. Els psicòpates essencials (és a dir, aquells que posseeixen una disposició genètica 
per a la psicopatia) constitueixen només el 6% de la població mundial, sense importar el seu 
origen ètnic. 

Els psicòpates intenten portar dolor i sofriment a pràcticament a totes les persones amb les que 
coincideixen. I, tot i així, d'alguna manera, aconsegueixen convèncer a les seves víctimes que 
són ells els que han estat tractats malament. La psicopatia no només es manifesta, per la 



actuació criminal, sinó també per la manca de vincles, associada a una incapacitat afectiva en la 
seva relació amb els altres. Hi ha teories que consideren la psicopatia com el producte de factors 
genètics i biològics (naturalesa), mentre que les teories de l'altre extrem de l'espectre 
argumenten que la psicopatia és el fruit, des d'un primer moment, d'un ambient social defectuós 
(educació). 

Amb ells, els psicòpates, només existeix més drama, més mal i més perill. Una persona dolenta 
amb una intel·ligència normal és algú que complica la vida de la gent que els envolta, la fa 
dolorosa i poc plaent. El comportament d'agressió passiva que consisteix en rebaixar, insultar, 
parlar per darrere; són conductes típiques de la gent dolenta d'intel·ligència normal. Totes 
aquestes actituds són tan comuns que molta gent bona les adopta com maneres raonables de 
comportar-se; però no ho són. (Segons Robert Canup, extret de http://psicopatia-
narcisismo.blogspot.com/search/label/Psicopat%C3%ADa%20-
%20lobos%20en%20piel%20de%20oveja). 

Existeix també la persona malvada o psicòpata amb una intel·ligència per sobre de la mitjana. 
Aquestes persones preparen tot perquè algú mori 'accidentalment' i esperen a que es donin les 
circumstàncies. La majoria de la gent també està familiaritzada amb aquesta classe de persones; 
els anomenem líders, tant en la indústria com en el govern. (Segons Robert Canup, extret de 
http://psicopatia-narcisismo.blogspot.com/search/label/Psicopat%C3%ADa%20-
%20lobos%20en%20piel%20de % 20oveja). 

Si vostè és una bona persona es toparà amb molta gent dolenta en la seva vida. Necessita 
reconèixer-la tant a ella com a les seves accions. Més important encara és que reconegui els 
comportaments malèvols que la societat ha acceptat com a raonables, i que comenci a rebutjar-
los, tant a vostè com en els altres, prenent-los com una cosa inacceptable. 

Citem a Alexander Lowen, "quan la riquesa material està per sobre de la humana, la notorietat 
desperta més admiració que la dignitat i l'èxit és més important que el respecte a un mateix, 
llavors la pròpia cultura està sobrevalorant la imatge i cal considerar-la com narcisista".(Extret 
de el llibre 'El narcisisme. Una malaltia de la nostra època'). 

 


