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Membres d'una banda o gang d'assetjament (1) 

per Marina Parés (2) 

En l'espanyol original. Traduït per Marina Parés 

Sobre la qüestió de l'assetjament moral, encara hem de determinar un tema espinós, és la 
detecció del principal instigador. És molt comú que aquest últim es mantingui en l'ombra, sovint 
la víctima a si mateix no sap qui és darrere de tot, i afirmem que la seva detecció serà més difícil 
a mesura que el nivell de perversió del psicòpata integrat es faci més gran. 

En estudis previs, hem argumentat que un mètode efectiu de detectar el instigador de la 
intimidació es troba en l'anàlisi de la comunicació verbal i no verbal. L'organització ha de ser la 
més interessada a descobrir qui és, i ha de ser capaç de distingir-la dels altres assetjadors que 
componen la banda d'assetjament. En el instigador de l'assetjament, la seva pròpia patologia li 
dirigirà a buscar una altra víctima on pugui descarregar els seus conflictes interns, si el primer 
està fortament protegit per la institució. 

El instigador de l'assetjament és un psicòpata integrat i com a tal continuarà danyant 
emocionalment als seus veïns d'una manera oculta, Garrido ja ha assenyalat que "aquells que 
han desenvolupat els símptomes més malignes, com una visió personal i una gran voluntat de 
manipular juntament amb una profunda absència d'empatia, tindran més possibilitats de danyar 
emocionalment i físicament , però en certes ocasions i de manera oculta, als seus parents "(3) 
(Garrido, 2004:203). 

Coneixent qui és el instigador, s'aconseguirà a través de l'anàlisi del tipus de comunicació que 
utilitza, per tant, hem d'estar atents quan ens trobem amb persones, dins de l'organització que, 
d'una manera o altra, estan acostumats a ser injust per als seus companys i que mai es 
responsabilitzar de les seves accions o queixes pel mal fet. 

La majoria de nosaltres els éssers humans desagrada haver perjudicat a una altra persona 
liderada per situacions esporàdiques de falta de control emocional, però en els casos 
d'assetjament ens enfrontem a actes repetitius i repetits de la violència dirigides a un objectiu, 
dut a terme per personalitats psicòpates, sociopàtiques i paranoides, per aquesta raó no hi ha 
compassió per la víctima i això explica la fúria en què és perseguit. 



En resum, podem dir que el psicòpata és aquell individu que neix amb una tendència innata de 
manipular i explotar els altres, són persones que actuen cruelment contra els altres, són els 
instigadors de l'assetjament moral a la feina, i són difícils de detectar. 

En canvi, els seus ajudants en l'assetjament són sociòpates, són persones que han adquirit la 
seva brutalitat en l'entorn social conflictiu en què han crescut i manifesten la seva agressivitat 
amb actes d'expressió, de violència no solapat i que, per tant, es detecten fàcilment. Actuen 
com a matons contra la víctima i estan acostumats a ser manipulats pel principal instigador. De 
vegades són ells, els matons, que ens donarà la clau de qui és el instigador, ja que sempre seran 
els millors amics, companys o aliats del instigador, i molt sovint justifiquen la seva violència 
contra la víctima, en un gir pervers, com una manera de defensar el seu "amic" de la víctima o 
per donar a la víctima un càstig merescut per "molestar" el instigador de l'assetjament. 

Un instigador a punt de ser descobert encoratjador a qualsevol dels seus aliats més propers a 
assumir la responsabilitat de l'assetjament per tal que pugui continuar a traçar a la sala de 
l'esquena. 

Quan un procés d'assetjament és durador, el instigador haurà de sacrificar diversos aliats, com 
els peons d'escacs, ja que els haurà cremat en el seu llarg termini, envoltant la víctima. La manca 
d'empatia del instigador d'un assetjament també es manifesta en aquests casos, ja que permet 
tota la culpa de caure sobre la seva parella; una vegada més, la seva absoluta manca de lleialtat 
tradueix la seva dificultat en l'establiment de les plenes relacions emocionals. Quan ja no són 
útils per a ell, abandona els seus aliats al seu destí. El sociòpata, d'altra banda, no va néixer 
brutal, era un ambient violent que ho va fer, per la qual cosa pot posseir algunes qualitats de 
lleialtat i sincer afecte pel seu líder. 

El tercer tipus de personalitat que conforma una banda d'assetjament està format per persones 
amb un element paranoic fort en les seves personalitats. Aquest fet, d'una banda, els fa voler la 
destrucció de l'exaltació de la víctima i, de l'altra, els empeny a atribuir a la víctima els seus 
propis desitjos de destrucció. Aquesta atribució "al mirall", els fa veure un tint persecutori en la 
defensa, per part de la víctima, i és aquell element persecutori atribuït a la víctima, que es 
tradueix com "por" a la víctima, atribuint una malignitat no testable en els fets. La persona 
envejosa manifesta una incapacitat absoluta per veure la realitat de la situació, que no és altra 
que l'aïllament absolut i la impotència de la veritable víctima de l'assetjament, mentre que tot 
tipus de neoplàsies malignes s'atribueixen a ell. 

Per tant, afirmem que l'adscripció a una banda d'assetjament indica que aquesta persona té un 
cert grau d'alteració de la personalitat, ja que sense aquests trets no podia suportar la 
persistència constant de l'agressió contra la víctima. Vostè ha de tenir una certa putrefacció 
moral interna per seguir formant part d'una banda d'assetjament i danyar repetidament un altre 
ésser humà. 

En qualsevol cas, no hem d'oblidar que el instigador de l'assetjament, també, es va a envoltar 
de persones sense alteració de la personalitat, que, encara que no violen directament a la 
víctima, són els col·laboradors necessaris de l'assetjament, han estat manipulats, ja sigui amb la 
promesa d'avantatges o amb la por al càstig. Ells són els que deixen de parlar a la víctima, els 
que difonen rumors i xafarderies, els que proporcionen els mitjans organitzatius que 
contribueixen al desemparament de la víctima de la intimidació en el treball. 

Entre aquests, molt sovint, sorgeix la figura de l'aprofitat, del que s'anomena comunament 
"trepa o escalada", és una persona ambiciosa que es deixa portar per l´enveja per la víctima i 



que vol apropiar-se, sense esforç, dels béns de la víctima. L'escalador o “trepa” obté els actius p 
bens de la víctima, com a beneficis, del grup d'assetjament. Aquesta situació té lloc quan el grup 
d'assetjament ha de mantenir les aparences i apropiar-se directament dels càrrecs de la víctima, 
o del seu ordinador, o mantenir la seva cartera de clients, o el seu treball, els portaria a ser 
desacreditats dins de la institució; és llavors que permeten l'ascensió de l' "escalador" o “trepa” 
que els estarà profundament agraït al principi, però que més tard quan vulgui desfer-se de la 
pressió manipulativa, entendrà que ha venut la seva llibertat de decisió, i es trobarà formant 
part de la xarxa de deutors que envolten al principal instigador. 

(1) extracte basat en la magistral conferència "mobbing: conèixer el grup d'assetjament de l'Antropologia" que es 
dona en el. XIII col·loqui de Juan Comas sobre antropologia física. Campeche (Mèxic). Novembre 2005 i en el capítol 
7 del llibre "quan el treball ens castiga. Debats sobre mobbing a Mèxic ". Peña, Ravelo i Sánchez (coordinadors). 
Edicions eón i UAM-Azcapotzalco, Mèxic, i Servei Europeu d´Informació sobre el Mobbing, Barcelona, 2007. ISBN 978-
968-5353-96-0. 

(2) Marina Parés SOLIVA. Diplomat en treball social. D'experts jurídics socials. Experta en assetjament moral. President 
del Servei Europeu d'informació sobre el mobbing-SEDISEM, membre honorari de l'associació no a l'assetjament 
moral a les Illes Balears-ANAMIB, i membre de l'Associació mexicana d'Antropologia Física-AMAB 

(3) Vicente Garrido Genovés. Llibre: "cara a cara amb el psicòpata"-2a edició-Ariel-2004 

 

2006-BANDA D'ASSETJAMENT. INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL 

 

Banda d'assetjament. Intervenció psicosocial (1) 

Per Marina Parés (2) 

Hem d'aturar una mica per entendre quin tipus de persones seran propensos a integrar un gang 
d´assetjament, ja hem vist que el perfil del principal instigador de qualsevol assetjament 
correspon a un manipulador pervers (o psicòpata integrat), en canvi considero que les 
característiques de personalitat dels seus aliats més fidels corresponen a tres tipus específics : 

-el pinxo (o sociòpata), 

-l’envejós (o paranoic), 

-i, més rarament, a un altre assetjador (o psicòpata integrat). 

COLLA O GANG DE DUES PERSONES 

Quan el cercle infernal o banda d'assetjament es forma per només dues persones, un d'ells es 
pot esperar que sigui un psicòpata (l´instigador) i l'altre un sociòpata (l'agressor físic o pinxo). I 
això està motivat perquè cada instigador (assetjador principal) és un covard i necessita la força 
i l'agressivitat de l'assetjador secundari (pinxo) que, a més d'actuar com el seu fuet, li permet al 
instigador principal, com a bon manipulador com és, quedar-se a l'ombra i no tacar-se les mans. 

Quan no hi ha sociòpata (pinxo) en l'empresa, el principal instigador tractarà d'aconseguir que 
un paranoic lleu (envejós) actuï com un pinxo, i si això no és possible, serà ell mateix qui actuarà 



agressivament, Hirigoyen ja va dir (3): "els perversos (...) també poden recórrer a la força, però 
només quan la seducció deixa de ser efectiva" (Hirigoyen, 1999:119). 

GANGA DE MÉS DE DUES PERSONES 

D'altra banda, quan el gang de la intimidació es compon de més de dues persones, es pot 
preveure que es compongui de persones envejoses (paranoics) que d'aquesta manera poden 
donar accés lliure als seus desitjos destructius, citem a Hirigoyen de nou "el paranoic pren el 
poder per la força, mentre que els psicòpates prenen el poder a través de la seducció" 
(Hirigoyen, 1999 119). És cert que en el cas que el gang s'estén a més persones, hi pot haver més 
d'un pinxo en el grup, encara que sempre serà un que és el més violent d'ells. Cal esmentar el 
cas especial de l'adscripció de dos perversos en el mateix grup d'assetjament, que passa, només, 
en el cas que s'hagin d'unir forces contra un objectiu comú, perquè normalment, els perversos 
es reconeixen mútuament i s'eviten mútuament. 

 

 

En resum, podem dir que el psicòpata és aquell individu que neix amb una tendència innata de 
manipular i explotar els altres, són persones que actuen cruelment contra els altres, són els 
instigadors de l'assetjament moral a l'escola, a la feina, i en la família. Són difícils de detectar 
perquè utilitzen violència subtil. Sociòpates, d'altra banda, són persones que han adquirit la seva 
brutalitat en un entorn social conflictiu i manifesten la seva agressivitat amb actes de violència 
explícita, es detecten fàcilment com actuen com a matons contra la víctima i solen ser 
manipulats pel principal instigador. De vegades són ells, els matons, que ens donarà la clau de 
qui és el principal instigador d'un cas d'assetjament, ja que sempre seran els millors amics, 
companys o aliats del instigador, i molt sovint justifiquen la seva violència contra la víctima, en 
un gir pervers, com una manera de defensar el seu "amic" de la víctima o de donar-li un merescut 
càstig per haver "molestat" al instigador de l'assetjament. Un instigador a punt de ser descobert 
encoratjador a qualsevol dels seus aliats més propers a assumir la responsabilitat de 
l'assetjament per tal que pugui continuar a traçar a la sala de l'esquena. Per a Parés (2) quan un 
procés d'assetjament de llarga durada, el instigador haurà de sacrificar diversos aliats, com els 
peons d'escacs, ja que els ha cremat en el seu, llarg, setge sobre la víctima. La seva manca 
d'empatia es manifesta també en aquests casos, on dona el seu consentiment que tota la culpa 
recau sobre la seva parella; una vegada més, la seva absoluta manca de lleialtat tradueix la seva 
dificultat en l'establiment de les plenes relacions emocionals. Quan ja no són útils per a ell, 
abandona els seus aliats al seu destí, el sociòpata, d'altra banda, no va néixer brutal, era un 
ambient violent que el va fer perquè pogués posseir algunes qualitats de lleialtat i sincer afecte 
pel seu líder. 



El tercer tipus de personalitat que constitueix una banda d'assetjament és formada per persones 
envejoses amb un element paranoic fort en la seva personalitat, que, d'una banda, els fa voler 
la destrucció de l'exaltació de la víctima i, de l'altra, els impulsa a la víctima, els seus propis 
desitjos de destrucció. Aquest "mirall" atribució els fa veure un tint pericial en la defensa, real o 
imaginat, per part de la víctima, i és que l'element pericial atribuït a la víctima, que es tradueix 
com "por" de la víctima, designant-la amb una malignitat no verificable en els fets o, por dels 
seus presumptes danys; És a causa de les seves característiques paranoides que manifesten una 
incapacitat absoluta per veure la realitat de la situació, que no és altra que l'aïllament absolut i 
la impotència de la veritable víctima de la intimidació, mentre que tot tipus de neoplàsies 
malignes se li atribueixen a ell. Per tant, afirmem que qualsevol persona que tingui una afiliació 
a una banda d'assetjament escolar, indicarà que aquesta persona té un cert grau d'alteració de 
la personalitat, i que sense aquests trets no podia suportar de cap manera la persistència 
constant de l'agressió contra la víctima, ja que és necessari tenir una certa putrefacció moral 
interna per continuar pertanyent a una banda d En qualsevol cas, no hem d'oblidar que el 
instigador de l'assetjament, també, es va a envoltar de persones sense alteració de la 
personalitat, que, encara que no atempten directament contra la víctima, són els col·laboradors 
necessaris de l'assetjament, que han estat manipulats, ja sigui amb la promesa d'avantatges o 
amb la por al càstig. Ells són els que deixen de parlar a la víctima, els que difonen rumors i 
xafarderies, els que proporcionen els mitjans per a l'agressió i així contribueixen a la indefensió 
de la víctima d'assetjament moral a la feina. Entre aquests, molt sovint, hi ha la figura de 
l'explotat, del que comunament es diu escalada. Entenem per “trepa” a l'ambiciós i calculador 
que ho sacrifica tot amb la seva obsessió per escalar l'escalafó més alt, citem Rolsma (4) "a 
l'empresa es produeixen els següents casos del fenomen: ja sigui un subordinat que puja per 
sobre del seu superior o un col·lega que puja per un altre col·lega o un cap que puja a expenses 
del treball d' Per a Rolsma, els principals factors que influeixen en la generació de "trepisme" 
són l'existència d'un escalador, un hoste i una cultura en l'organització que ho permeti. Aquesta 
psicòloga considera que: "la principal diferència entre la intimidació i "trepisme" és que el primer 
és un maltracta i el segon no és". Afirma que com les plantes enfiladisses, l'escalador o trepa 
simplement utilitza l'altre com un suport, sense fer-li mal en la majoria dels casos, i només en 
casos extrems, acaba ofegant, estrangulant i matant finalment a l'altre que el va ajudar, com 
succeeix amb algunes espècies de plantes enfiladisses o trepadores. 

D'altra banda, per a Parés, l'individu que puja i pren avantatge de la situació d'assetjament a un 
soci, és una persona ambiciosa que es deixa endur per l´enveja per la víctima i que vol apropiar-
se, sense esforç, dels béns del mateix, i que acaba aconseguint-los com a avantatges per part 
del grup d'assetjament. 

Un element interessant a destacar és saber per què una colla d'assetjament permet que les 
propietats de la víctima siguin "compartides" amb l'escalador o “trepa”. Aquesta situació es 
produeix quan el grup d'assetjament necessita mantenir les aparences i apropiar-se directament 
dels actius de la víctima; entenguis el seu ordinador, la seva oficina, la seva cartera de client, o 
els seus amics i relacions socials; els reportaria descrèdit dins de la institució; és llavors que 
permeten la pujada de l'escalador que els estarà profundament agraït al principi però que més 
tard quan desitgi desfer-se de la pressió manipulativa entendrà que han venut la seva llibertat 
de decisió, i es trobarà formant part de la xarxa de deutors que envolten al instigador. 
L´important pel gang d´assetjament és que la víctima perdi els seus actius o els seus bens. Per a 
l'empresa, reeducant els presumptes assetjadors i intervenint en el nivell de grup és vital. Hem 
d'assenyalar que intervenir dins d'una organització en un departament en el qual una situació 
d'assetjament moral ha sorgit i recuperar-lo requerirà una comprensió exhaustiva dels tipus de 



personalitat que componen una banda o gang d'assetjament. No podem acabar aquesta secció 
sense exposar algunes dades tan significatives com la intimidació a la feina té un 70% més 
d'incidència en les dones en comparació amb els homes, per tant, cal parlar de salut laboral des 
d'una perspectiva de gènere. 

 

Conclusions 

L'assetjament moral en qualsevol àrea on sorgeixi és un problema social en el qual només hi ha 
un guanyador, tots els altres de parells, organització, i la societat són perdedors. Les víctimes de 
la intimidació són els que més perden, a causa de tots els trastorns que pateixen i que afecten 
la seva salut. Els col·laboradors dels psicòpates organitzatius i els seus còmplices perden 
qualitats morals, perquè han estat contaminats per la violència i han demostrat ser persones 
que no poden confiar; ja que són responsables que en una organització l'entorn de pànic 
domina. Els companys espectadors, els anomenats testimonis silenciosos, aquells que han donat 
el seu consentiment per por de convertir-se en les pròximes víctimes, es tornen sospitosos i 
perden el seu entusiasme per la feina. Els directius perden perquè han de compensar la pèrdua 
de productivitat causada per la falta de cooperació, també perden els empresaris, perquè han 
de suportar els costos de tot això a nivell intern de l'empresa. I la societat en general també perd 
en dos aspectes clau, primer perquè ha d'assumir els costos d'assistència de les víctimes i segon 
perquè ha cedit el control social al manipulador, qui és qui va a dictar el que està permès o el 
que està prohibit en les relacions entre persones en els diferents àmbits: treball, escola, 
Universitat Etc. De tal manera que, consentint les pràctiques d'assetjament, la societat es 
converteix en un còmplice col·laborador del psicòpata integrat en el procés de destrucció d'un 
ésser humà. No hi ha cap cas on la intimidació és favorable. Sabem que les tècniques de 
l'assetjador estan destinades a convèncer-nos que consent l'assetjament d'un altre ésser humà. 
Si el medi ambient està permès manipular, si no intervé, llavors s'instal·la el mobbing. Tots els 
conflictes que degeneren a l'assetjament ocorren perquè són tolerats, perquè ningú intervé. 
Tots els mobbing es poden aturar, només pren algú amb un cert poder per estar realment 
interessat, i per afrontar el problema. La víctima per si sola no serà capaç de fer front al grup 
d'assetjament i el seu equilibri anirà deteriorant gradualment, amb símptomes d'estrès i angoixa 
que apareixen. La responsabilitat de finalitzar les pràctiques violentes pertany a tots els éssers 
humans, no és just delegar les nostres pròpies accions a altres. 
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