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Resum 

El psicòpata representa el subjecte més preparat per arruïnar les nostres vides i soscavar la 
nostra confiança en les institucions socials. La seva presència en les diferents àrees de la 
jerarquia social (justícia, política, finances, etc.) fa un enorme dany, perquè les corromp. A través 
d'aquesta ponència i de l'anàlisi de casos que ens proporciona la història, demostrarem que 
quan aquests psicòpates socialment integrats arriben al poder, aquest fet té com a conseqüència 
la destrucció de vides humanes. 

Abstract 

The psychopath represents the subject more prepared to ruin our lives and to undermine our 
confidence in the social institutions. Its presence in the different areas from hierarchy social 
(justice, political, finances, etc) makes an enormous damage, because it corrupts them. Through 
this communication and of the analysis of cases that to us history provides, we are going to 
demonstrate that when these psychopaths socially integrated reach the power, that fact has like 
consequence the destruction of human lives. 

Article 

El que entenem per psicopatia. El que primer hem de fer és posar-nos d'acord sobre el que 
entenem per psicopatia. La psicopatia és un trastorn psicològic caracteritzat per una total 
escissió entre la raó i l'emoció. La literatura existent sobre el tema ens informa que aquesta 
alteració de la personalitat anomenada psicopatia posseeix dues dimensions o components, 
d'una banda, les característiques de personalitat i per un altre els comportaments. El primer 
component inclou aspectes de la personalitat en sentit estricte com ara la capacitat de fascinar 
dels psicòpates, la valoració grandiosa del jo, la seva capacitat d'enganyar i manipular, així com 
la crueltat i la falta de remordiments, motivada per l'escassa o nul·la vinculació emocional amb 
els altres. El segon component abasta els comportaments antisocials i agressius, responsables 
d'una vida marcada per l'ànsia de viure estímuls continuats i situacions límit, com ara l'abús de 
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l'alcohol i de les drogues, el rebuig de les obligacions familiars i professionals i la conducta 
violenta i delictiva. Per a Garrido Genovés, el màxim expert en la matèria a Espanya (1), "la 
psicopatia és el trastorn que menys es veu, però que resulta més destructiu". 

Malgrat aquesta aparent invisibilitat, els estudis estadístics, entre ells el de l'OMS; manegen 
percentatges de psicopatia entre el 1-2% de la població mundial, el que representa un gran 
nombre d'éssers humans afectats de psicopatia. Estadísticament, segons M.ª Àngels Luengo (2), 
pot existir un psicòpata entre cada 100 persones, però aquest 1% no significa un criminal, ja que 
la psicopatia pot expressar-se a través de la crueltat d'un empresari, l'ambició desmesurada d'un 
polític, etc. Aquests percentatges mereixen noves consideracions, vegem-ho, d'una banda, 
tenim que el volum de persones psicòpates augmenta a mesura que augmenta la població 
mundial; i d'altra banda cal destacar l'element de persistència estadística, és a dir de la 
continuïtat d'aquest percentatge al llarg de la història. Ja des de l'origen de l'espècie humana, 
aquests percentatges es consideren estables, de manera que hem de pensar que el 2% de 
població psicopàtica ha estat, fins ara, compatibles amb l'evolució i la supervivència humana, el 
que haurem de meditar és si avui dia se segueix mantenint aquesta compatibilitat. En part, un 
dels objectius d'aquesta ponència, és, amb l'ajuda dels casos històrics coneguts, veure el que 
passa, quan un d'aquests subjectes arriba al 100% de poder o control sobre el seu entorn i es 
perd la relació percentual compatible amb la supervivència de l'espècie. Part de la hipòtesi que 
aquesta variació percentual, en l'exercici de poder, entre població normal i població psicòpata, 
provoca un decalatge sobre el poder de l'entorn o control social que queda subjugat a l'encant 
psicopàtic el que aboca a la destrucció de la humanitat més propera al psicòpata. 

Concepte de psicòpata 

Els que són aquests éssers humans que tenen com a característica comuna el amargar la vida a 
aquells que els envolten, i la motivació principal al llarg de la vida és la consecució del poder 
sobre el seu entorn. Intentarem conèixer-los una mica més. Segons Robert Hare (3), la psicopatia 
apareix entre els tres i els cinc anys, tant en famílies estables com inestables. És a dir, el psicòpata 
pot procedir de qualsevol família. Però hi ha diferents graus i no tot psicòpata acaba convertint-
se en criminal, tot i així, seria preferible no tenir-lo ni com a cap, ni com a pare, ni com a parella. 
Sabem que el pensament del psicòpata és racional i pragmàtic, es centra en els propis interessos, 
i és indiferent a les conseqüències dels seus actes i als sentiments i pensaments dels altres, és 
per això que no repara en els mitjans utilitzats per assolir els seus objectius, per més reprovables, 
violents o perjudicials que siguin els mitjans que hagi d'utilitzar. Per aprofundir més en el 
concepte tornem a citar Garrido Genovés, per a ell: "El trastorn de la psicopatia suposa que el 
subjecte que la pateix en el seu grau més elevat és incapaç de mantenir una relació plenament 
humana amb els altres. És a dir, es considera a l'altre com un mitjà per als seus fins, no com algú 
que posseeix drets i dignitat que hagi de respectar", aquesta característica és una cosa molt 
significativa, però també ho són les conseqüències de la seva falta d'afectivitat, seguim citant el 
professor Garrido: "el psicòpata no ha perdut el contacte amb la realitat. No obstant això, el 
món afectiu mai ha arribat a integrar-se en el seu raonament, el que ha produït tres 
conseqüències molt greus. En primer lloc, ha crescut sense desenvolupar la capacitat de 
preocupar-se dels altres. En segon lloc, la seva falta extrema d'empatia li fa l'agent ideal dels 
actes més cruels i despietats. En tercer lloc, li falla l'actuar prudent, amb sentit ".  

Aquest últim aspecte sovint serà un dels primers indicis que trobem en les actuacions del 
psicòpata, ens sorprèn la manca de lògica d'algunes de les seves decisions. L'expert Garrido 
Genovés ens dona la següent explicació d'aquestes conductes poc lògiques: "Així, el pensament 
dels psicòpates es regeix per la màxima de satisfer les necessitats personals, generalment les de 



control i poder. I en la consecució d'aquests fins, és molt habitual que digui i faci coses que ens 
semblin absurdes i gratuïtes. Aquestes coses poden ser tant actes criminals com abandonar una 
feina i passar una setmana intoxicat per l'alcohol, o bé treure els diners a l'única persona que li 
dona suport, i malgastar una quantiosa herència en un any ". 

Un lloc on trobem a psicòpates socialment integrats és el món laboral sota la figura de 
l'instigador d'un assetjament moral o mobbing. En aquests casos cal destacar la lògica 
desconcertant de l'assetjador, ja que, a través de l'ús de la incongruència, provoca, la seva pròpia 
definició ho diu, desconcert en el receptor i amb això el manipulador aconsegueix un dels seus 
objectius que és el bloqueig de l'acció de l'oient. Hi ha una perversió del llenguatge i el receptor 
acaba atribuint l'actitud d'atac a qui és atacat sense compassió. En conclusió, el discurs de 
l'assetjador provoca una dissonància entre el percebut i el verbalitzat, de manera que trobem 
una lògica desconcertant o una absència de lògica, és a dir apareix la incongruència. Ja ho dèiem 
en l'any 2005 (4) "Sovint en el mobbing el que primer crida l'atenció en el discurs de l'assetjador 
és aquesta sensació que hi ha alguna cosa que no segueix una lògica. Aprofundir en aquesta 
percepció en lloc de apartar-la de la nostra ment serà el primer pas per aprendre a detectar a 
un expert manipulador de la comunicació com és el pervers organitzacional "(Parés 2007: 90). 
És molt habitual que l'assetjador atribueixi a la víctima actituds de mala fe sense proves d'això. 
Una actitud oberta consisteix a escoltar les intencions que l'assetjador atribueix a la víctima, atès 
que ens donaran els motius íntims del propi manipulador per assetjar. No em vull estendre 
massa en aquest punt, per haver estat tractat amb anterioritat, però és sabut que l'assetjador 
atribueix o "acusa" la víctima de les seves pròpies intencions com si es tractés d'un mirall i li 
atribueix els seus propis errors i les seves pròpies pors . Per tot això podem parlar del treballador 
afectat per assetjament moral a la feina com d'una víctima innocent del greu càstig a què se la 
sotmet per part de el grup assetjador. A diferència d'un trastorn mental, en el qual el subjecte 
perd el contacte amb la realitat, el psicòpata intenta manipular el seu ambient per obtenir d'ell 
la manera millor de sentir-se fort, superior, i posseïdor del control. Hi ha subjectes amb aquest 
trastorn que fan gala del seu poder (físic o moral) de manera persistent, de vegades molt subtil. 

D'altres es refugien en el convencionalisme i, quan mostren aquesta necessitat de traspassar tot 
límit, ho fan d'una manera devastadora. L'important a destacar és que no existeix el fre de 
l'empatia, de la preocupació pel benestar de l'altre, tal com expressava Hare, l'absència de 
consciència és una altra de les característiques del psicòpata, així com la incapacitat de sentir 
culpa o remordiment . 

Ja coneixem una mica més a aquest humà "peculiar" denominat psicòpata, i per concloure, no 
hem de deixar d'esmentar les setze característiques del comportament d'un psicòpata, 
presentats per Cleckly (5) el 1982 

1. Encant superficial i bona "intel·ligència" 

2. Absència de deliris i d'altres signes de pensament irracional 

3. Absència de "nerviosisme" o de manifestacions neuròtiques 

4. Poca fiabilitat 

5. Manca de sinceritat 

6. Manca de remordiment i de vergonya 

7. Insuficientment motivats i conducta antisocial 



8. Pobre judici i falta d'aprenentatge per experiència 

9. Egocentricidad i patològica incapacitat per a l'amor 

10. Pobresa en les reaccions afectives 

11. Específics de la pèrdua de visió 

12. Apatia, en general, en les relacions interpersonals 

13. Fantàstic i comportament experimental amb la beguda 

14. Poques vegades duen a terme el suïcidi 

15. Vida sexual impersonal, trivial, i poc integrats 

16. L'incompliment de qualsevol pla de vida 

Aquestes setze característiques s'engloben en els criteris bàsics, presentats pel mateix Cleckley 
per identificar el psicòpata i són quatre: 1) una aparença exterior de normalitat, 2) una falta de 
resposta a el càstig i a altres sistemes de control social, 3) una insensibilitat afectiva, i 4) el més 
important, la constatació que la conducta delictiva no és la característica essencial per definir la 
psicopatia. Així, el psicòpata serà definit per les seves accions de crueltat cap als altres, siguin 
aquestes delictives o no. Segons va escriure Cleckley, els psicòpates emmascaren la seva 
autèntica psique presentant-se com a individus absolutament normals, i fins i tot poden ser 
extremadament encantadors i seductors. Per l'eminent expert en psicòpates Robert Hare els 
psicòpates no són només els freds assassins de les pel·lícules; "estan a tot arreu, viuen entre 
nosaltres i tenen formes molt més subtils de fer mal que les merament físiques. Els pitjors, diu, 
porten roba de marca i ocupen sumptuosos despatxos, en la política i les finances. La societat 
no els veu, o no vol veure, i els consenteix"(6). 

Tipus de psicòpates 

Per a Garrido Genovés hi ha dues categories de psicòpates: el psicòpata marginal i el psicòpata 
integrat. El marginal es correspon amb el delinqüent multi reincident, i es tracta d'un individu 
que posseeix una carrera delictiva intensa i perllongada. L'altra categoria, la del psicòpata 
integrat, per Genovés, suposa una amenaça molt més formidable que l'anterior, ja que en 
aquest cas la gent que l'envolta desconeix la seva malaltia. 

Segons aquest eminent professor d'universitat, dins de la categoria dels psicòpates integrats 
socialment, hi ha, al seu torn, dues subcategories. En primer lloc, hi ha el psicòpata que encara 
no ha estat descobert però que és un delinqüent, que viola les lleis, però amaga aquesta condició 
perquè porta una vida aparentment normal. En aquesta subcategoria estan els assassins en sèrie 
i els violadors que treballen vuit hores, els homes que colpegen brutalment les seves dones i fills 
en la impunitat de la llar, els policies que dirigeixen xarxes de prostitució, i inclou també als 
industrials i els banquers que porten a la ruïna a moltes famílies mentre s'alternen amb polítics 
i gent de la faràndula, i també inclou als respectables líders de sectes que abusen sexualment i 
exploten als seus seguidors. 

L'altra subcategoria del psicòpata integrat la comprenen aquells individus que, sense arribar 
tècnicament a delinquir, es converteixen en font d'amargor i desesperació dels que els tracten, 
ja siguin familiars o companys de treball. Aquí podem parlar d'esposos que traeixen i humilien a 
les seves esposes, dels fills que pel seu comportament fan perillar el seny dels seus pares, 
Garrido inclou en aquesta subcategoria als companys de feina al treball que s'aprofiten de 



l'esforç dels altres en el seu propi benefici. D'acord amb l'anterior classificació podem afirmar 
que l'instigador d'un assetjament moral el trobarem en l'apartat de psicòpates integrats, tant 
entre la subcategoria de delinqüents-no-descoberts com del grau menor de psicopatia de no-
delinqüents, però si molt destructius per als seus semblants. Per a Garrido Genovés com més 
gran sigui la intensitat del trastorn psicopàtic, major possibilitat hi haurà que aquests individus 
participin en actes violents o antisocials com enganys, robatoris, fraus i corrupcions. 

Per la meva part, soc de l'opinió, que l'oportunitat també influeix molt en la gravetat dels actes 
violents i antisocials que realitzin els psicòpates integrats, així, postulo que a major poder del 
psicòpata i per tant menor control social de les seves accions, majors seran els actes violents 
realitzats sobre les persones del seu entorn. Els psicòpates integrats tenen en la seva capacitat 
d'adaptar-se a la situació més convenient una de les seves armes més letals. D'aquesta manera 
fan veure que estimen a les seves dones, que es preocupen pels seus fills, que són lleials 
companys de treball, que són polítics responsables. Però no es tracta sinó d'argúcies per abusar, 
per viure de manera paràsit, per aconseguir poder i domini, ja que per sobre de tot hi ha el 
triomf personal, sense que les relacions humanes siguin importants en si mateixes. 

 

Anem a veure, amb l'ajuda de la història, com alguns psicòpates integrats confirmen aquest 
aspecte. 

Psicòpates integrats: Una visió històrica 

El psicòpata integrat socialment, és mentider i manipulador, simula trobar-se integrat en el seu 
medi social i establir bones relacions amb els altres; i, sovint, només es coneix la seva naturalesa 
a través de les conseqüències dels seus actes, quan aquests són descoberts o arriben a notòria 
transcendència. Anem a veure alguns exemples al llarg de la història de la humanitat de 
psicòpates integrats socialment i que a la fi que van ser descoberts. 

Herois nacionals: 

Gilles de Rais (-) Anem a començar aquest recorregut històric amb un heroi nacional francès: 
Gilles de Rais, l'ajudant de Joana d'Arc que posteriorment va ser conegut com "barba blava". 
Segons la seva biografia ja de petit va mostrar la seva agressivitat cap a tot ésser vivent, 
principalment animals, però també amb el seu amic de la infància Antoin, que va ser el seu 
primer assassinat als 15 anys. Gilles va quedar sense condemna perquè ell era noble i Antoin de 
família més humil, encara que aquesta va rebre una indemnització econòmica per part de l'avi 
de Gilles. La seva enorme agressivitat i psicopatia el va portar a allistar-se a l'exèrcit per desfogar-
se. Es va casar, però es diu que mai va fer el menor cas a la seva esposa i filla. Es va convertir en 
escorta i protector de Joana d'Arc, i va ser proclamat mariscal de França amb tan sols 25 anys, 
cas únic en la història francesa. A la mort de Joana, es va retirar de la vida militar i es va refugiar 
en les seves possessions i llavors van aflorar els seus instints perversos. Era intel·ligent, culte i 
ambiciós, àvid de riqueses i malgastador. Tenia passió per totes les arts, especialment per la 
música. Gilles va ser jutjat per la quantitat de sacrificis humans realitzats amb nens i nenes que 
eren raptats o comprats als seus pares pels seus lacais. Va confessar "Vaig començar matant 
perquè estava avorrit i vaig continuar fent-ho perquè m'agradava esplaiar les meves energies". 
En el judici, les seves confessions van ser tremendes i van convulsionar a tot França, ja que la 
gent no es creia que un dels seus herois fos un ésser tan vil. Va ser condemnat per assassinat, 
sodomia i heretgia. 



En l'art: 

Pablo Picasso (1881-1973), pintor, dibuixant i escultor espanyol. Va néixer a Màlaga, el 25 
d'octubre de 1881. Va iniciar el seu aprenentatge en el món de la pintura a través del seu pare, 
professor de Belles Arts. Segons Marina Picasso, neta de l'artista, ella va aconseguir sobreviure 
a el "virus Picasso" que va afectar a la seva família, destruint-la, a força de "promeses no 
complertes, abús de poder, mortificacions, menyspreus i, sobretot, incomunicació" per part de 
l'artista cap als membres de la seva família. Picasso tenia una relació destructiva i perversa amb 
les dones. Utilitzava a la família i les dones més com materials o objectes que com a éssers 
humans complets. Va arribar a fer patir als seus fills i nets per la poca relació afectiva i la 
humiliació a què els sotmetia. Era un home fred, el seu comportament va produir diferents 
tragèdies familiars, precisament per la manera de tractar els que l'envoltaven. Algunes de les 
seves dones es van suïcidar i un net seu també. Picasso va col·locar l'egocentrisme i la crueltat 
com a eixos de la seva relació amb els altres. Només s'envoltava dels que l'afalagaven i 
estiguessin disposats a servir-lo, encara que ell els tractés malament, i els fes fora o els apartarà 
de si al seu capritx i els s'enfrontés a uns contra els altres. Era sàdic i podia maltractar físicament 
als que l'estimaven. No s´encobria a l'hora de seduir a les esposes dels seus amics i va arribar a 
participar en les intrigues per desacreditar el prestigi professional d'un altre pintor (Juan Gris). 
Era hàbil en la manipulació i en utilitzar a la gent com a mitjà per aconseguir els seus fins. 

Arthur Koestler (1905-1983). Va néixer a Hongria. La fama internacional d'aquest autor es va 
deure a la seva obra "Foscor al migdia". Koestler va abusar de les dones. Va ser un home cruel 
on els instints destructius van ser magnificats per l'alcohol. La violació va ser un tret de la seva 
conducta. Fins a l'aparició de la seva biografia a càrrec de David Cesarini "La ment sense llar", 
Koestler estava ben considerat, era benefactor de la Universitat d'Edimburg, aquesta imatge es 
va enfonsar arran de les revelacions aparegudes en el llibre. Era defensor de l'eutanàsia i va 
acabar amb els seus dies en companyia de la seva dona mitjançant un còctel de barbitúrics. 

Andy Warhol (1928-1987) Va ser líder de l'anomenada sensibilitat en la dècada dels 60. En un 
text escrit per ell va descriure el seu caràcter psicopàtic, i especialment en les pel·lícules 
eròtiques que dirigia, on gaudia veure com la gent es denigrava i es humiliava, va ser testimoni 
del procés de destrucció dels que estaven a les seves ordres. Warhol era divertit, encantador, 
intel·ligent i ben plantat. Va atreure a tots els excèntrics i desitjosos de sensacions fortes. No li 
preocupava abandonar a la gent que prèviament havia seduït. No va tenir problema a admetre 
la seva conducta immoral: "No em veig a mi mateix com algú pervers ... només com algú 
realista". 

 

En les finances: 

Francisco Paesa Sánchez (1936-) Nascut a Madrid, un 11 d'abril de 1936 és un cèlebre agent dels 
serveis secrets espanyols, actualment en parador desconegut. Cal destacar de la figura de 
Francisco Paesa, que des del 1998 no se sap res d'ell, sent l'home que va lliurar a Lluís Roldán i 
es va quedar amb els seus diners. Aquest individu va ser agent secret que va vendre míssils 
trucats a ETA, traficant d'armes, banquer condemnat per estafa, falsificador de documents i 
organitzador de fuites, a què va acudir Luis Roldán perquè li organitzés la seva fugida quan es 
van descobrir els seus tripijocs. Paesa va arribar a fingir la seva pròpia mort, amb l'ajuda d'un 
certificat de defunció d'un catedràtic de Dret Penal de la Universitat Complutense de Madrid, 
de tal manera que totes les causes judicials pendents contra ell han estat arxivades, i es creu 
que segueix viu i gaudint de les seves riqueses. 



En la política 

Cal esmentar el cas de polítics mediocres com el de Roldán. Luis Roldán Ibáñez, (1943-) va ser 
un polític espanyol nascut a Logronyo el 1943, famós per el seu escàndol de corrupció. Luís 
Roldán no havia estudiat res, va ser un polític que va falsificar el seu currículum i deia ser 
enginyer industrial i economista. Va arribar a director de la Guàrdia Civil i en aquest període va 
participar en nombroses orgies i es va fer multimilionari. Quan va ser descoberta la seva 
corrupció, va fugir de país, però va ser lliurat a la justícia espanyola per Paesa a canvi de diners i 
actualment Roldán compleix condemna per diversos delictes econòmics. 

És més conegut el cas dels polítics i criminals de guerra: estadistes i alts comandaments 
d'organitzacions militars o policíaques, capaços de ser font d'una destrucció massiva de vides, 
com Hitler, i Idi Amin, sent els exemples més recents els de Milosevic i Saddam Hussein. 

Adolf Hitler (1889-1945) va ser un militar i polític alemany d'origen austríac que va establir el 
règim nacionalsocialista. Va dirigir el govern de país de 1933 a 1945. Va aconseguir el poder 
durant el període de crisi d'Alemanya després de la Primera Guerra Mundial. Va utilitzar 
propaganda i oratòria carismàtica. Després de reestructurar l'economia i rearmar les forces 
armades, va establir una dictadura totalitària. Perseguia una agressiva política exterior que va 
desencadenar la Segona Guerra Mundial. De jove i a l'inici de la Primera Guerra Mundial (1914) 
va decidir allistar-se com a voluntari en l'exèrcit alemany. Va ser ascendit a la franja de cap i 
condecorat en diverses ocasions pel seu valor en combat, destacant especialment la consecució 
de la Creu de Ferro de primera i de segona classe un honor rares vegades donat a un soldat de 
tan baixa graduació (ja que encara no era ciutadà alemany, no va ser promogut més enllà del 
grau de cap). Hitler era considerat com un soldat «correcte», però segons s'informa era 
impopular entre els seus companys. Hitler va ser traslladat a un hospital de campanya, on va 
quedar temporalment cec per un atac amb gasos tòxics. Una investigació posterior indica que la 
seva ceguesa va poder haver estat resultat d'una reacció histèrica a la derrota alemanya. 
Després de la guerra, Hitler va romandre treballant per l'exèrcit com espia militar, sent destinat 
a la supressió d'aixecaments socialistes. Hitler va ser designat a infiltrar-se en un petit partit 
nacionalista d'extrema dreta, el Partit Obrer Alemany (DAP). Hitler va començar a participar a 
temps complet en les activitats de el partit. Va entrar com a espia i va acabar liderant-lo. El grup 
va adquirir major preponderància i el 1921 va prendre el nou nom de Partit Nacional Socialista 
Alemany dels Treballadors (NSDAP), també anomenat Partit Nazi. El 1923 va trair a el règim de 
què era espia ja que Hitler va preparar, un fallit cop d'Estat, pel que va ser condemnat a cinc 
anys de presó, dels quals només va complir vuit mesos. A nivell més personal cal destacar que 
les seves dones es van suïcidar. La primera va ser Angelika Raubal, o Geli com seria coneguda, 
era filla d’Àngela, la germanastra de Hitler, i era 20 anys més jove que ell. El seu suïcidi va 
destrossar emocionalment a Hitler, i cada 18 de setembre Hitler dipositava un ram de flors als 
peus del quadre de la seva neboda. Eva Braun va ser la successora de Geli al cor de Hitler i el 
1931 es va convertir en la seva amant. Hitler no es mostrava en públic amb ella per raons de 
prestigi i quan deixava que aparegués al seu costat la tractava malament, i no emprava amb ella 
el coqueteig educat que practicava amb la resta de dones. El gran carisma i un desenvolupat 
talent en l'oratòria impressiona moltes persones que se li uneixen. No obstant això, va ser 
derrotat per von Hindenburg en les eleccions de març d'aquest any. Després de la seva derrota 
a les eleccions de 1932, Hitler, no accepta de bon grat el resultat electoral i promou una onada 
de revoltes i violència al carrer que va forçar al feble i inestable govern al col·lapse. 



 

Paul von Hindenburg es va veure forçat a pactar amb Hitler, que va ser nomenat canceller 
alemany el 30 de gener de 1933. Llavors va dissoldre el Parlament i convocar noves eleccions. 
Una setmana abans de les votacions, es va produir un incendi a l'edifici del Reichstag i Hitler, 
després d'acusar l'oposició comunista i social-demòcrata de l'incendi, va promulgar lleis 
d'excepció, eliminant i perseguint molts adversaris polítics. Va aconseguir la majoria en les 
eleccions de maig, ja que havia aconseguit lliurar-se dels seus oponents polítics una setmana 
abans de les eleccions. En poc temps, va aconseguir afermar-se en el poder, detenint els càrrecs 
de canceller i president de la República a la mort de Hindenburg (2 agost de 1934), nomenant-
se a si mateix Reichsführer. Va establir el nacional-socialisme com a únic partit legal. Va eliminar 
als oponents del seu propi partit i a col·laboradors de dubtosa fidelitat durant l'anomenada "Nit 
dels ganivets llargs", iniciant el procés d'eliminació de diversos grups racials, polítics, socials i 
religiosos el que més tard el va portar a crear els camps de concentració per a la liquidació 
sistemàtica de comunistes, jueus, Testimonis de Jehovà, gitanos, malalts mentals i homosexuals, 
principalment. El gran interès que desperta la figura de Hitler es deu precisament als rivets del 
seu extraordinari tipus de personalitat i el seu halo de impenetrabilitat. Hitler posseïa un 
extraordinari carisma capaç d'embolicar no només a les persones, sinó també a les masses, a 
més de posseir una gran oratòria gesticular molt estudiada. Hitler era en si un individu molt 
autosuficient i solitari, una de les característiques més rellevants de la personalitat de Hitler era 
la capacitat de manipular i subjugar els qui ho envoltessin. Hitler demostrava a més una 
insensibilitat i falta d'escrúpols quan es tractava de desfer-se enemics i / o sacrificar soldats. Un 
altre dels aspectes és que a Hitler li agradava escoltar xafarderies, doncs ho distreien de la seva 
realitat i un dels trets característics d'Hitler era el seu menyspreu per la debilitat davant l'enemic 
i per aquest, la seva impulsivitat i la seva obcecació per les metes sense importar el cost que 
tinguessin. 

Idi Amin Dada (1924-2003) va ser un polític, boxejador, cuiner i militar ugandès. President del 
país entre 1971 i 1979. Després d'una educació rudimentària, va entrar a la guàrdia del rei 
d'Uganda el 1943, quan el país encara era una colònia britànica, i va iniciar una carrera militar. 
El 1960 es va traslladar a Anglaterra i després a Israel per realitzar estudis bàsics, dels quals 
mancava. Va recolzar al president Milton Obote. Sent un pròxim col·laborador seu, va ser 
nomenat general de divisió i cap de les Forces Armades en 1968. Suposadament Idi Amin era 
analfabet, mesurava 1.93 metres d'altura i pesava més de 100 kg. Va ser campió de boxa de tots 
els pesos durant deu anys al seu país. L'elevada estatura d'Amin i la seva corpulència li van fer 
destacar entre els altres reclutes Amin va demostrar ser un soldat despietat molt útil per 



intervenir en conflictes, però no brillava per la seva intel·ligència i durant els anys 50 va ser la 
raó que no pogués passar l'examen per ascendir a sergent. En aquesta època, els seus superiors 
britànics van estar a punt de portar-lo davant un consell de guerra per les atrocitats que havia 
comès. Se li acusava, entre altres coses, d'introduir mocadors a les goles dels detinguts o 
amenaçar-los amb l'amputació de penis. El procés de descolonització va impedir que fos jutjat. 
La independència d'Uganda va facilitar l'ascens d' Idi Amin. De la nit al dia es va convertir en 
major d'un exèrcit ugandès. Dos anys després, Idi Amin va enderrocar la monarquia 
constitucional ugandesa d'Obote al gener de 1971 mitjançant un cop d'Estat i recolzat per 
l'exèrcit, va establir un règim de terror i una política genocida que va portar a la mort de més de 
300.000 ugandesos, Va iniciar una guerra civil encoberta, fent-se famós en el món per les seves 
excentricitats i crueltat. El 1973 Amin va implantar la poligàmia, alhora que desencadenava una 
campanya directa contra els cristians de país. Malgrat tot, durant algun temps va ser considerat 
"políticament correcte". La seva fraseologia era esquerrana, es presentava com un enemic dels 
EUA i d'Israel i atacava el colonialisme. No resulta estrany que a inicis dels 70 se li definís com 
un "heroi" i que gaudís del suport dels països àrabs i bona part dels africans. Una de les 
maniobres més recargolades del règim va ser la de propalar una remor contra la princesa i 
diplomàtica Elizabeth Bagaya que va ser obligada a tornar a Uganda i empresonada. A l'entrar al 
govern, va propiciar l'expulsió de la minoria hindú de país. Admirador (entre d'altres) d'Hitler, 
va demostrar un marcat antisemitisme. El 1972 va expulsar de país a 70.000 asiàtics. A l'any 
següent, va decretar diverses mesures de caràcter antisemita i al menys 300.000 ugandesos van 
ser assassinats per les seves forces. Idi Amin va tenir a l'almenys cinc esposes reconegudes, 
encara que la quantitat real de dones sempre va ser silenciada pels organismes oficials 
ugandesos. Va acabar divorciant-se de totes, a més d'existir indicis que va intentar acabar amb 
la vida d'alguna d'elles després d'obtenir el divorci legal. Va tenir cinc dones i de 20 a 25 fills. S' 
auto proclamar seva Excel·lència el President Vitalici, Mariscal de Camp. Idi Amin va ser conegut 
mundialment per la seva crueltat plena d'excentricitats. Solia torturar per la seva pròpia mà als 
seus opositors, els cossos després els tirava a les aigües de l'estany Victòria perquè fossin 
devorats per cocodrils. Va reconèixer haver menjat en més d'una vegada carn humana, tot i que, 
segons ell, va haver de deixar-la perquè "era molt salada". A l'abril de 1979, una força conjunta 
d'exiliats ugandesos i l'exèrcit de la veïna Tanzània ho van enderrocar. Ell va fugir a Líbia i després 
a l'Aràbia Saudita, on va morir en 2003. 

Slobodan Miloševic; (1941-2006) President de Sèrbia des de 1989 fins a 1997 i President de 
Iugoslàvia des de 1997 fins a 2000. Nascut el 1941 a Pozarevac, a Sèrbia, Slobodan Milosevic 
(més conegut com a 'Slobo') va forjar la seva carrera mitjançant la manipulació, les mentides i 
una silenciosa però desmesurada ambició de poder. Després de culminar els seus estudis de 
Dret, el seu mentor polític, professor i president de la República Sèrbia en la dècada dels 80, Ivan 
Stambolić, el va impulsar a el Partit Comunista de Iugoslàvia, desconeixent que seria devorat per 
la seva criatura. El temps li faria lamentar-ho. Una vegada que va lliurar a l'introvertit 'Slobo' el 
lideratge del partit, aquest amb prou feines va trigar mesos a desplaçar-lo del poder. 
L'expresident de Sèrbia, Ivan Stambolić, va ser assassinat en l'any 2000. Stambolic va ser primer 
mentor de Milosevic i després es va convertir en el seu enemic. A principis dels 90, el populista 
'Slobo' es va guanyar el sobrenom de el 'carnisser dels Balcans', iniciant la sagnant desintegració 
de Iugoslàvia. Nacionalista radical exacerbar el larvat nacionalisme del seu poble emprenent 
l'esgarrifosa guerra a Bòsnia, tres anys de neteja ètnica amb 250.000 civils morts, milers de 
desapareguts i al menys 12.000 violacions consumades davant la permissiva actitud d'Europa. 
Per posar fi a la tragèdia es va negociar amb Milosevic i el 21 de novembre els acords de Dayton 
van definir Bòsnia com un estat unificat dividit en dues entitats: la federació croata-musulmana 



i l'anomenada "república de Sèrbia" dels serbobosnians. Anys després, el 1999, el silenciós 
'Slobo' va tornar a ballar-expulsant als albanesos de Kosovo, una província amb un 90% de 
població musulmana. Després de menysprear les propostes de pau amb les albanokosovars 
aconseguides en Rambouillet, on no va estar present, l'OTAN va decidir atacar Belgrad durant 
quatre mesos. Però 'Slobo' no només es va mantenir al capdavant de la Presidència, sinó que va 
aconseguir canviar la Constitució per poder romandre en el seu 'tron'.  

Diuen els qui el coneixien que no tenia amics des de la infància, que tenia un incomprensible 
concepte de la vida humana, i que els seus pares es van suïcidar quan era un adolescent. Quan 
tenia 21 anys el pare, separat ja de la seva esposa, es va suïcidar d'un tret a la templa quan 
treballava de mestre en la seva república d'origen; un oncle, oficial de l'Exèrcit, va decidir la 
mateixa sort; i, finalment, la mare es va penjar al seu torn, una dècada després del suïcidi del 
seu marit, quan el seu fill ja estava casat. Molts creuen que la seva dona, la Mirjana, era la 
veritable estratega dels genocidis que ell va posar en pràctica. També se li descrivia com un 
mentider patològic i un encantador de serps. Per això, no és d'estranyar que l'astut 'Slobo' 
confiés en sortir airós d'un procés electoral en què apareixia com el clar derrotat. Per a ell, la fi 
sempre ha justificat els mitjans. El mateix poble que el va exalçar el va enderrocar. El 5 d'octubre 
de 2000, va resultar castigat a les urnes, però ell es va negar a acceptar-ho: el Tribunal 
Constitucional va anul·lar les eleccions generals. La resposta popular va ser clara i contundent. 
A l'endemà milers de persones van assaltar el Parlament i el van calar foc. Vojislav Kostunica va 
pujar a el poder. Els botxins de Milosevic a Bòsnia van ser durant la guerra Radovan Karadzic i el 
general Ratko Mladic; el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia els busca avui per 
genocides. Milosevic els va erigir com els directors generals de "la neteja ètnica" com abans 
havia nomenat a Milan Babic i a Milan Martic a Croàcia. Els quatre botxins van exterminar a 40 
mil persones. Van passar vuit mesos fins que el nou govern iugoslau va decidir, a canvi d'ajuts 
econòmics d'occident, lliurar a 'Slobo' a el Tribunal Internacional per als crims de l'antiga 
Iugoslàvia. El 29 de juny de 2001, Milosevic ja va dormir en una cel·la de l'Haia (Holanda). Des 
de llavors i fins a la seva mort, ha estat immers en un judici que finalment no ha tingut veredicte. 

Saddam Hussein (-) va militar en la lluita armada del seu país i a partir d'un moment el seu ascens 
va ser imparable, primer va ser nomenat vicepresident del seu partit polític i en 1969 es va 
convertir en vicepresident de la República de l'Iraq. Al capdavant de la policia secreta iraquiana 
va organitzar la purga de dissidents polítics. Va incorporar a membres del seu clan en els càrrecs 
de poder. Va ser el 1979 que es va fer definitivament amb el poder i va ser proclamat president. 
Com a president del seu país és responsable de la neteja ètnica dels kurds i de portar al seu país 
a una guerra desigual que se sabia que anava a perdre. Va perdre la guerra, va fugir i a la fi va 
ser capturat i empresonat. En els dos anys que va durar el judici, Hussein es va mostrar 
desafiador amb el Tribunal iraquià que el jutjava. 

Per a Garrido Genovés la psicopatia en la política és producte de tres factors (2000: 202), del 
líder psicòpata, d'una població obedient i de psicòpates criminals que fan la feina bruta. Vegem-
ho. En primer lloc, cal comptar amb l'existència d'un a diversos líders amb personalitats 
psicopàtiques, que fomenten idees d'avarícia i poder per a uns pocs. En segon lloc hi ha d'haver 
una part de la població que busca compensar mancances pròpies a través de la idealització de 
líders que fomenten ideologies del "nosaltres contra els altres". En tercer lloc, han d'existir els 
psicòpates criminals, els que realment s'encarreguen de torturar i assassinar.  

Hem vist com el psicòpata s'infiltra en les diverses organitzacions per aconseguir poder, i que 
per aconseguir-ho, usa mètodes innobles, traeix als que li van donar suport, trenca les normes 
establertes a través de cops d'Estat, destrueix qualsevol forma d'oposició interna i externa, i 



acaba usant aquest poder per destruir la vida dels que hauria de protegir, els seus súbdits. Per 
a la psicòloga Cristina Rius (7) "La resolució pacífica i civilitzada dels conflictes ha de ser l'únic 
camí a seguir, i aquells dirigents que donen l'esquena a l'opinió majoritària dels ciutadans, que 
traeixen els ideals més nobles dels pobles i precipiten a la civilització en l'abisme dels temps més 
dramàtics i foscos de la història, han de ser neutralitzats, rellevats dels seus càrrecs i substituïts 
per persones que siguin sensibles a les necessitats i aspiracions dels éssers humans civilitzats". 

 

Conclusions 

Hi ha algunes persones que arriben a afirmar que la major part de la població no té els atributs 
necessaris per exercir efectivament el comandament o tenir el poder; i per aquest motiu delega, 
a través de formes diverses, la responsabilitat de la presa de decisions en aquells individus, als 
quals consideren, especialment dotats per fer-ho: els psicòpates, individus que a partir 
d'aquesta delegació s'arroguen un dret absolut que consideren legítim i indiscutible. No 
comparteixo aquesta postura, i penso que he pogut demostrar que els psicòpates no són les 
persones més ben preparades per tenir el poder, ja que resulta que quan els líders polítics i de 
govern pateixen trastorns psicopàtics acaben amb la vida de moltes persones. Quan els individus 
amb personalitat psicopàtica ocupen càrrecs de responsabilitat, la gravetat de les conseqüències 
de les seves accions està en relació directa amb la importància del càrrec, no només a causa de 
les repercussions dels actes dels que dirigeixen, sinó pel nombre de persones que es veuen 
afectades per les seves decisions. Aquests dirigents es consideren en possessió de veritats 
absolutes, ignoren i menyspreen les opinions majoritàries dels ciutadans que li van atorgar el 
poder, menteixen i manipulen per conservar-lo, i són totalment insensibles als patiments que 
puguin derivar-se de les accions que promouen. Només prima en ells l'assoliment, a el preu que 
sigui, dels objectius que s'han traçat de manera inflexible. La meva tesi de conclusió és que els 
òrgans de poder han de mantenir el mateix tipus de percentatge que fins a la data s'ha vist 
compatible amb la vida i evolució humana, és a dir, el 98% de persones no psicòpates i el 2% de 
psicòpates, i això podrà aconseguir-se si les qualitats desitjades dels futurs líders inclouen el 
tarannà de diàleg amb els oponents, sent per tant el respecte al contrari una de les qualitats 
desitjables si volem líders no psicopàtics. 

Notes 

(1) Vicente Garrido Genovés. Psicòleg. Professor de la Universitat de València. Eminent 
investigador sobre psicopatia. www.acosomoral.org/indexggenoves.htm Té diversos llibres 
publicats. www.uv.es/icie/somos/vicente.htm 

(2) Mª Angeles Luengo. Catedràtica de la Universitat de Santiago de Compostel·la. Disponible en 
manuelcarballal.blogspot.com/2007/07/metodos-y-tecnicas-de-l 

(3) Robert Hare, metge, va escriure la seva Psychopathy Checklist per establir les principals 
característiques del comportament psicopàtic. Disponible en 
es.wikipedia.org/wiki/Robert_Hare 

(4) Marina Parés, treballadora social i terapeuta social experta en recuperació de víctimes 
d'assetjament moral. "El Llenguatge en el Mobbing" en el llibre “Quan el treball ens castiga” de 
Peña et al. Ed Eón 2007.Mexico. Disponible en www.acosomoral.org/llibmex.htm 

(5) El doctor Hervey M. Cleckley va ser el pioner de la investigació sobre psicopatia. El 1941, va 
publicar un llibre anomenat "The Mask of Sanity: An Attempt to clarify Some Issues About the 



So-Called Psychopathic Personality". En l'edició de 1982 de la "Mascara del seny" es descriuen 
els criteris. Disponible en en.wikipedia.org/wiki/Hervey_M._Cleckley 

(6) Robert Hare www.acosomoral.org/indexHare.htm 

(7) Cristina Rius Saez. Psicòloga. "Psicopatia i política". Butlletí electrònic AEG. Disponible en 

www.pucp.edu.pe/aeg/boletin/deinteres/boletin13/psicologia_rius.pdf 
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