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MOBBING: estudiar el grup d'assetjament des de l'Antropologia 1 

 

Marina Parés SOLIVA * 

* Servei Europeu d'informació sobre el mobbing-SEDISEM  

"Quan algú com nosaltres aconsegueix amb èxit el que havíem dipositat en el 
tronc dels somnis, quan un altre aconsegueix el que havíem donat, el nostre 

ego a vegades no pot suportar-ho, sobretot si que algú, que altre, és proper en 
el temps, en l'espai, en edat, en reputació, en néixer." Elena Ochoa. 

En espanyol en l´original. Traduït per Marina parés  

Resum 

L'objectiu principal de l'article és l'estudi del mobbing o assetjament moral en el treball 

entès com a assetjament psicològic on l'abús emocional és subtil, però no menys dolorós. 

Hi ha assetjaments on es fa més evident la violència, però el tema d'aquest estudi és 

l'exercici de la subtil violència, que la violència emmascarada, d'una manera perversa, 

amb el vernís dels valors humans i democràtics. Avui dia, l'assetjament laboral es 

contextualitza en un tipus de societats industrials amb predomini de valors democràtics i, 

al meu entendre, això és degut a la necessitat que tant l'assetjador principal com els seus 

aliats cobreixin l'exercici de la violència que exerceixen sobre una altra persona. La 

necessitat d'encobrir està motivada perquè en aquestes societats hi ha un discurs de valors 

al voltant del respecte a l'ésser humà que podria sancionar, d'una manera o altra, aquestes 

pràctiques en cas de ser evidents. 

L'Antropologia ens ajudarà a entendre el context en què sorgeix, és a dir, en les societats 

democràtiques el mercat laboral està subjecte a la globalització; també ens facilitarà les 

eines per entendre els mecanismes d'establiment i perpetuació, a través dels ritus, que és 

a través de l'anàlisi dels ritus d'iniciació i la continuïtat de la colla d'assetjament, així com 

donar-nos els elements que ens permetran entendre l'apatia en l'abordatge de l'assetjament 
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moral per part de l'organització on sorgeix un cas El pretensió d'aquesta obra rau en la 

recerca de les claus explicatives anteriorment a través de la ciència antropològica. 

 

Introducció 

La qüestió de l'assetjament moral a la feina s'ha convertit en un fenomen emergent en 

societats complexes. Això és degut a dos factors, principalment, d'una banda, la 

globalització que promou la precarietat laboral del mercat laboral i, d'altra banda, que 

això succeeix en les cultures democràtiques que defensen els drets humans i que valoren 

els drets individuals de la persona. En aquest context, el mateix ciutadà subjecte als drets 

civils es pot apreciar en el seu paper de treball, és a dir, com a treballador, que perd alguns 

d'aquests drets i, per tant, pot estar sotmès a pràctiques de violència psicològica. Aquesta 

mateixa persona si en comptes de pertànyer a una cultura social que ha integrat valors 

democràtics estava immers en una cultura de l'esclavitud que no defensaria els seus drets 

perquè seria un tema amb pocs drets i per tant difícil de rebre un tracte just. L'emergència 

del fenomen del mobbing és una llum vermella d'una societat que no vol perdre els drets 

laborals aconseguits en el segle passat en mans d'un oligarquia fora del control de l'estat 

com les multinacionals. L'exercici de l'assetjament moral s'ha d'entendre com el nou camí, 

típic del segle XXI, de disminuir els drets dels treballadors. Per tant, les actituds 

revulsives cap a la pràctica de l'assetjament laboral s'entenen com un intent de no deixar 

que el bar democràtic de les societats occidentals sigui més baix. Estem en la contradicció 

que en una societat cada vegada és menys tolerant a la violència entre els éssers humans, 

un defensor dels drets humans, en contra, en la seva majoria, a la pena de mort, que 

promou mecanismes per abordar l'abús infantil, i que és ferotgement contrari a la 

violència domèstica, al mateix temps que tolera la violència en el treball; de tal manera 

que podem dir que hi ha accions violentes en un espai social, treball, on la violència es 
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manifesta insidiosament i sense res per evitar-ho. Piñuel diu, citant Leymann: "en les 

societats del nostre món occidental altament industrialitzat, el lloc de treball és l'últim 

camp de batalla en què una persona pot matar un altre sense cap risc de ser processat al 

Jutjat" (Piñuel, 2001:7) i afegirem l'extensió de la paraula "treball" a totes aquelles 

organitzacions on els éssers humans aportin el seu esforç personal ja sigui per lucre 

(empreses, universitats, partits polítics) o sense ànim de lucre (sindicats, associacions i/o 

ONGs). Mobbing, per tant, és la troballa d'una pèrdua de valors socials tant 

individualment com col·lectivament; però també l'auge de l'assetjament moral en el 

treball contra ve tot ordre ètic. Jo soc de l'opinió que l'exercici de la violència psicològica 

en el treball es manifesta com un assetjament moral contra un treballador per un grup amb 

poder sempre amagarà un frau. Defineixo el concepte de frau com l'adquisició o 

manteniment de privilegis per part d'aquest grup o almenys el líder del grup, que sense 

assetjament perdria o no adquiria. Entenc que aquest és un concepte que pot causar 

controvèrsia i s'abordarà amb més detall al llarg de l'article.  

 

El concepte d'assetjament moral o mobbing 

Hi ha moltes definicions de mobbing que no repetiré, només vull assenyalar que la 

principal característica de mobbing és l'ús de la violència psicològica per provocar 

l'autodestrucció de la víctima. Hi ha dues formes fonamentals d'exercir aquest tipus de 

violència: activa i passiva. L'actiu és el que humilia i degrada a la persona mitjançant la 

producció de sentiments de desesperança, la inseguretat, i l'autoestima pobra, i sovint es 

manifesta acompanyada d'insults o sobrenoms desagradables. La segona modalitat és 

passiva, és el desamor, la indiferència i l'egoisme. Cal assenyalar que tots dos tipus es 

produeixen en el mobbing. Després d'haver vist les dues maneres d'expressar la violència 

psicològica, m'agradaria assenyalar alguns aspectes, al meu entendre, bàsics de 
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l'assetjament moral a la feina, de la seva naturalesa grupal i de la cobertura del frau, ja 

esmentats anteriorment. Considero que aquests dos elements són importants a causa de la 

seva naturalesa definitòria de l'assetjament moral en el treball i, per tant, li permetran 

diferenciar-se d'altres casos de conflicte laboral. 

Dono a llum la convicció que l'assetjament laboral és la violència psicològica d'un grup 

contra una persona, en la meva opinió no és un conflicte entre dues persones, assetjador 

i víctima, i sí, d'altra banda, d'un grup contra un treballador, és a dir, l'assetjament grupal. 

Defenso que l'assetjament moral és dut a terme per l'assetjador-instigadora en conjunció 

amb assetjadors-assetjadors, que són la gent que el instigador ha convençut que l'ajudi a 

posar la víctima "en el seu lloc" a través de l'assetjament, de "anar després d'ella." És 

aquest grup de aguait que anomeno una banda d'assetjament, potser hi ha una altra 

terminologia més adequada per nomenar-lo, però prefereixo adoptar el que ja s'ha utilitzat 

abans (Piñuel, 2001:135). Repeteixo la idea, que, per a mi, l'assetjament moral és sinònim 

d'assetjament grupal, ja que "sense l'ajuda d'aquests aliats cap psico-terrorista podria dur 

a terme un procés d'assetjament". 2  Insisteixo que és el conjunt compost pel instigador i 

els seus aliats anomeno una colla d'assetjament. Aquesta idea, de mobbing com a 

assetjament grupal, ja es va assenyalar en la publicació de l'obra de Leymann sobre la 

resistència de la persona afectada per una situació d'assetjament moral o mobbing "molts 

estudiosos consideren el suport de l'entorn com un dels principals factors de la resistència" 

(Leymann, 1996:89). Per tant, aquesta falta de suport a la víctima pel medi ambient i 

l'adscripció, d'algunes persones en aquest entorn, precisament, als postulats del instigador 

de l'assetjament són determinants per transformar una situació de conflicte interpersonal 

en una situació d'assetjament. El salt qualitatiu ve determinat per la transició d'un conflicte 

diàdic a un grup i per tant és tan necessari saber com es construeix aquest tipus de grup i 

com es manté, "per l'assetjament a existir, especialment en la seva modalitat institucional, 
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és necessària una persona que assumeixi el paper de principal perseguidor dotat d'autoritat 

suficient o carisma per mobilitzar la dinàmica de grup pericial" (González de Rivera, 

2002:86). Serà al llarg de tot l'article que veurem com es constitueix aquest grup 

d'assetjament a través de la descripció dels ritus d'iniciació i de com es perpetuava en els 

ritus de continuïtat. No vaig a descriure altres tipus de rituals. Aquest article se centra en 

explicar el comportament de la banda d'assetjament a través del ritu, ja que pretenc 

confirmar que és el ritu que estructura el comportament del grup i l'estratègia 

d´assetjament. Basant-se en estudis etològics se sap que els grups d'assetjament o de 

mobbing existeixen en gairebé totes les espècies d'animals socials sota dues formes 

principals "la coalició d'individus febles contra un més fort, i la persecució per la majoria 

d'un individu amb algun tret estrany o diferent" (González de Rivera, 2002:84). Entre els 

humans, "es produeix en situacions de grup en què un subjecte se sotmet a la persecució, 

la queixa o la pressió psicològica per un o més membres del grup al qual pertany, amb la 

complicitat o l'aquiescència de la resta" (González de Rivera, 2002:62). És probable que 

hi hagi diferències entre les bandes d'assetjament en funció de si la persona que està 

assetjada és la més forta o la més aliena al grup, però aquesta anàlisi va més enllà de les 

pretensions d'aquest estudi. 

Sobre la qüestió de l'assetjament moral, el determinant és el poder, concretament el poder 

del líder, que està destinat bàsicament a mantenir privilegis en les seves relacions intra i 

extra grup. El poder és una cosa que s'exerceix en les interaccions entre els éssers humans 

i té un doble efecte: opressiu i configurador. Sobre el tema de la intimidació, és la 

concepció opressiva que pren forma com la capacitat i la possibilitat de control i domini 

sobre la vida o fets d'altres, bàsicament per aconseguir l'obediència. L'abús de poder 

obliga a interaccions no recíproques, on el controlador té els mitjans per sancionar i també 

per premiar els que obeeixen. 
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Defenso el concepte d'assetjament moral o mobbing com a càstig que el principal 

instigador exerceix sobre la víctima per no haver-lo sotmès als seus dissenys. Aquesta 

situació de desobediència. el líder serà molt sovint camuflat i, per tant, en aquests casos, 

aquesta informació només pot ser proporcionada per nosaltres per la víctima. La persona 

afectada per una situació d'assetjament moral motivo , a través d'un procés d'introspecció, 

pot trobar la raó inexplicable de l'assetjador principal. Aquesta motivació oculta del 

instigador d'assetjament es relaciona, d'una manera o altra, amb la negació de la víctima 

de sotmetre's a una situació de dominació del líder del grup. La situació que va donar lloc 

a, en el instigador, el desig de destruir l'altre és gairebé sempre amagat. Aquestes 

situacions són diferents en cada cas individual, de vegades és la negació de la víctima 

d'acceptar un acomiadament amb pèrdua de drets laborals; en altres per negar-se a 

participar en actes fraudulents, inclou aquí, també, negant-se a cooperar en assetjar a un 

altre soci, o no acceptar el domini d'un líder informal; altres situacions que desencadenen 

assetjament moral inclouen la negació de la futura víctima de contactes íntims no 

desitjats; i molt sovint, més d'un pensa, l'origen està en l'enveja que el instigador se sent 

per la víctima. Una persona enveja compulsivament haurà de dominar els que generen 

aquest sentiment amb la intenció de mitigar el seu mal interior, quan no domina aquesta 

persona, aquest mateix impuls el portarà a destruir-lo. El cap assetjador aconsegueix 

manejar el poder a través de la seva capacitat i capacitat per guiar el tipus d'interaccions 

amb altres en termes dels propis interessos, creences i percepcions, "les situacions 

amorals només es poden desenvolupar si són permesos o tolerats" (Leymann, 1996:180). 

Per guanyar aquest poder, "contamina l'entorn de la víctima per tal de trobar suport social 

que li permeti assaltar-lo amb impunitat"3. . Mobbing, per tant, consisteix en un grup 

dinàmic que, un cop llançat, continua de forma automàtica i imparable. Un cop iniciat un 

procés d'assetjament grupal, qualsevol acció o intenció de defensa per part de la víctima 
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incrementa el sentit de qüestionament del grup i aquest perill generarà un augment de les 

activitats d'assetjament a la víctima, "una vegada iniciada, qualsevol acció o intent de 

justificació o defensa [per la víctima [augmenta el sentit de qüestionament i perill 

institucional, amb el consegüent augment de l'activitat d'assetjament" (González de 63 

2002 

Les persones són éssers socials i com a tal pertinença a un grup es pot considerar com de 

màxima necessitat. La sensació de rebuig social, de ser sistemàticament perseguits i 

assetjat destrueix el sentiment de pertinença a la comunitat i facilita situacions d'alienació 

individual en la víctima. 

Les pràctiques violentes, a més de provocar un desglossament de la confiança de la 

víctima en la societat a la qual pertany, també potencia altres situacions d'alienació 

precisament en les persones que exerceixen aquesta violència, perquè cada vegada que 

violents l'altre es mouen més lluny dels valors humans que busquen defensar, arribant a 

situacions de fragmentació entre els valors que donen suport i la seva acció. Les 

característiques que potenciaran actituds i accions d'assetjament cap a un altre són: 

l'enveja, la mediocritat i el control. Així doncs, tenim que les característiques de cada 

persona que insta l'assetjament es defineixen per la síndrome de l' "inoperant actiu 

mediocre" o MIA descrit per González de Rivera: "l'afecte individual de MIA és 

persistent, es desenvolupa fàcilment una gran activitat (inoperant, és clar) i té un gran 

desig de notorietat i influència sobre els altres, que de vegades arriba a La Mia tendeix a 

infiltrar organitzacions complexes, particularment les que ja estan afectades per formes 

menors de mediocritat. Es tracta fàcilment de dominar petits grups encapsulats que no 

produeixen res, però que assignen funcions "de seguiment i control" que els permetin 

dificultar o aniquilar l'avanç dels individus brillants. " (González de Rivera, 2002:89). És 

important ressaltar aquest aspecte de l'aniquilació de personatges brillants perquè a llarg 



 8 

termini, els integrants de la colla, aconseguirà que l'organització romangui entre 

paràmetres de mediocritat amb referència tant a l'efectivitat com a l'eficiència de la 

mateixa, entenent la mediocritat com "l'absència d'interès, apreciació o aspiració cap a 

l'excel·lent" (González de Rivera, 2002:87); perquè puguem concloure que "les 

organitzacions que instiguen o consenteixen l'assetjament dins d'elles acabaran pagant 

l'alt cost de mediocritat i incompetència" 4 . 

Sovint, els aliats del instigador, els que es converteixen en assetjadors i formen el cercle 

infernal de l'assetjament, tenen algunes característiques de la síndrome de MIA, descrites 

anteriorment, aquestes característiques són comunes al líder d'assetjament que fan 

possible i faciliten el seu adherent a la banda de bullying o gang d´assetjament, perquè ja 

estan fent bé per treballar en ambients mediocres i amb baixa competitivitat.  En canvi, 

les característiques d'un entorn que potencia situacions d'assetjament són: l'aïllament del 

Departament, la cohesió interna del grup d'aguait, i l'absència de pressió envers el 

rendiment o la creativitat. Per a Leymann les fonts essencials de mobbing dins de 

l'empresa, estan situats a tres nivells, el primer en l'organització del treball, "podem 

suposar que qualsevol situació de treball estressant conté un potencial significatiu de 

conflictes i, per tant, risc de mobbing" (Leymann, 1996:168), segon en la definició de 

tasques, "monotonia i repetició de tasques [... [, [pot causar [els agressors per triar un 

col·lega com a cabra només per distreure't "(Leymann, 1996:169);  i tercer en el tipus de 

direcció juntament amb la dinàmica social del grup de treball, "en els grups de treball sota 

pressió, neixen els conflictes amb més facilitat, i el risc de mobbing augmenta" (Leymann, 

1996:173). 

Com més es coneix i analitza el fenomen de l'assetjament moral, el més certesa es 

consolida que no és la personalitat de la víctima que és el determinant d'una situació 

d'assetjament moral i si en canvi té molt a veure amb la personalitat del principal 
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instigador i dels seus aliats", en l'àmbit empresarial, la violència i l'assetjament sorgeixen 

de la trobada entre l’ànsia de poder i la perversitat" (Hirigoyen 1999:47). 

Avui, segons els últims estudis, podem dir que les característiques de l'autenticitat, la 

innocència i la dependència afectiva seran capaces de fer una persona víctima 

d'assetjament sempre que coincideixi amb un personatge pervers i que l'entorn, en el qual 

tant es mouen, consent, "és important per l'assetjador reduir l'amplitud del medi ambient 

a través del secretisme i , perquè com més gent és conscient del que succeeix realment, 

més probabilitats hi ha que algú farà alguna cosa per evitar-ho. Però no depenem massa: 

grups extensos, classes socials, fins i tot nacions senceres han acceptat i encoratjat els 

abusos més vils» (González de Rivera, 2002:85) 

 

Els rituals 

A causa de l'important paper que el instigador i els seus aliats juguen en el 

desenvolupament d'una situació d'assetjament moral a la feina o en el mobbing, ens 

interessa l'estudi de la banda bullying, el seu comportament i les greus conseqüències de 

la mateixa; Piñuel (2001) 5 i González de Rivera (2002)  6 entre d'altres, i aquesta anàlisi 

pretén continuar amb la mateixa línia d'investigació utilitzant la teoria antropològica dels 

ritus com a construcció teòrica explicativa del funcionament del grup assetjador. 

 

Definició de rituals 

La definició de rituals tant de ciència antropològica com de ciència psicològica és fortuïta. 

Des de la visió antropològica i segons Sandoval Shaik, (2005) citant Comstock (1972), 

veiem que l'Antropologia sosté que els ritus validen l'estructura social actual i promouen 

la resolució dels problemes personals i socials, facilitant la manifestació d'ideologies, 

valors, normes i emocions a través d'actes simbòlics. Per això tenim que els rituals en les 
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societats compleixen una funció sociocultural triple: a) organitzen la vida dels pobles, 

definint i confirmant la seva estructura social., b) si són adequadament flexibles, permeten 

introduir harmònicament les noves normes i valors que exigeix l'evolució històrica, i c) 

donar sentit a experiències vitals, convertint-se en un valuós instrument d'aprenentatge de 

les normes i, sinó també del compendi de coneixements i habilitats imprescindibles per a 

la seva vida adulta. 

Des de la psicologia, especialment des de la psicoteràpia es considera que un ritual 

comprèn un conjunt d'actes simbòlics més o menys estructurats i/o interaccions, que no 

només estan restringits a la cerimònia de realització, sinó que inclouen el procés complet 

de preparació, la mateixa experiència d'execució i reinserció després de la vida quotidiana 

(Roberts, 1991). 

Les funcions dels rituals són, per tant, dins d'un grup 1) regular el funcionament, i 

permetre l'evolució amb poc conflicte intern. (2) transmetre la cultura, els valors i les 

normes del grup entre els membres. 3) coordinar el passat, present i futur social del grup. 

4) assenyalar i recolzar les transicions del cicle de vida del grup, així com la inclusió de 

nous membres. 5) portar significats polivalents a comportaments, cognicions i afeccions, 

així com evoquen emocions intenses que es reuneixen en la mateixa experiència de 

diversos fenòmens, i 6) donen suport i contenció a les emocions i sentiments dels 

membres. 

El grup d'assetjament funciona com qualsevol societat, però en Micro visió; per tant, 

utilitza ritus per reafirmar els comportaments i voluntats dels seus membres. 

De tots els tipus de rituals que vull centrar-me en els que donen pertinença i cohesió al 

grup, és a dir, "els ritus d'iniciació i els de continuïtat ja que són la base que explica com 

es constitueix i perpetuada una colla d'assetjament"  7 .. 
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Tipus de rituals 

Sabem que els rituals de transició actuen sobre les transicions normatives experimentades 

per individus i grups al llarg de la seva vida, marcant el final d'una etapa de 

desenvolupament i l'inici d'un de nou. Els rituals de transició es produeixen normalment 

una vegada en la vida de cada tema, que és el principal protagonista de la transició, mentre 

que en els rituals de continuïtat es repeteixen més o menys freqüentment, per tal de 

mantenir la normalitat dins de cada etapa del cicle de vida. Dins dels rituals de transició 

trobem els ritus d'iniciació, que són els que impliquen la inclusió com a membre de ple 

en el grup, i són motius d'anàlisi d'aquesta obra. Són ritus de passatge així, amb ells, es 

modifica el comportament del membre que entra, és a dir, a l'inici. 

 

Introducció de grups: 

Pel que fa a l'entrada de nous membres a qualsevol classe o grup o equip, és necessari que 

sempre hi hagi una prova o examen, però mínimament exigent, per tal d'establir una clara 

diferència entre el que és ser una persona i un membre d'aquest grup. D'altra banda, és 

evident que els grups han d'assegurar-se que les persones que entren són adequades per 

als seus propòsits. Per exemple, un club de muntanyisme ha d'assegurar que els seus 

membres no pateixen de vertigen o por a les altures i desitgen participar en expedicions. 

En la inclusió en una colla d'intimidació podrem trobar un test o examen que ha de ser 

aprovat pel nou membre i que demostrarà a la resta del grup que comparteix la seva 

finalitat i per tant és adequat. No tots en l'entorn de la víctima podran accedir a aquesta 

categoria, ni formar part de l'elit que envolta el principal instigador, tria candidats 

potencials sobre la base de la seva utilitat i idoneïtat per al pla de destrucció de la víctima. 

Molt sovint, el instigador escoltarà Aquests aliats sobre la cúspide jeràrquica, però sense 

deixar d'influir en altres treballadors que tenen un poder informal, ja que podrien arribar 
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a donar suport a la víctima i pertorbar el pla. Un cop el instigador ha escollit un nou aliat 

i ha aconseguit influir-hi, haurà de ser verificat que és apte per al grup. La influència en 

el nou candidat pot ser exercit pel instigador, ja sigui directament o indirectament a través 

d'un dels seus peons estratègicament ubicats a l'organització. L'important és convèncer-

lo del mal de la víctima a l'empresa i de la necessitat d'abandonar l'organització. Per tal 

que es converteixi en part de l'elit o del grup, el candidat haurà de superar un test 

d'idoneïtat. Aquesta prova o examen consistirà en agredir a la víctima. L'agressió es 

realitzarà de manera humiliant o vetant la víctima directament o en la facilitació dels 

instruments perquè altres ho facin; instruments que sense la seva col·laboració el grup no 

tindria. L'inici farà que sigui clar quin costat està en. 

 

Els ritus iniciàtics 

Com hem dit, els ritus inicials són els ritus de transició, és a dir, són procediments que 

canvien el funcionament del grup al qual pertanyen els protagonistes de la transició.  Per 

al del Grosso (2003) citant a Gluckman (  1965) "una transformació dels rols i l'estatus 

dels participants apareix, i en un nivell més individual alteren les seves freqüències 

d'interacció, organitzen els seus estats interns afectius i cognitius i introdueixen canvis 

prescrits en les seves relacions, que són reemplaçats per nous i qualitativament diferents". 

 

Les etapes 

Per definir les etapes en què una persona entra en una banda d'assetjament, depenem del 

Grosso (2003) citant van Gennap (1960) on es diferencia tres etapes fonamentals en 

qualsevol situació de transició: la fase de separació, la fase de marginació i la fase 

d'incorporació. L'anàlisi d'aquestes etapes ens serà molt útil per entendre com el principal 

instigador acaba convencent a altres treballadors per convertir-se en els seus aliats. 
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La Etapa de la "segregació" comporta, com el seu nom indica, una sèrie de ritus de 

separació. La seva finalitat és que la interacció del subjecte amb el grup que es descompta 

és aparentment reduïda o completament acabada. En la colla d'assetjament és concreta en 

l'allunyament de l'inici de la víctima i es manifesta en la marginació de l'estigmatitzat pel 

nou subscriptor; Així que perquè qualsevol nou membre sigui admès a la colla, dic que 

ha de tenir alguna acció que margini la víctima. Els actes de marginació inclouran una 

major violència basada en l'enllaç anterior mantingut per l'inici amb la víctima prohibida. 

Com més gran sigui l'amistat anterior amb la víctima, més agressiu l'acció de la traïció 

del nou membre, perquè la major serà la seva necessitat de fer que el grup creïble. Aquesta 

etapa de separació correspon al pas un de qualsevol procediment de control mental, 

consistent en la desfeta de l'enllaç anterior amb la víctima i pot ser percebut com el futur 

membre de la colla parteix de la víctima, ja que deixen de beure cafè junts, o que "s'oblidi" 

de tornar les trucades telefòniques o per contestar el correu. 

En el grup d'assetjament hi ha un ús emocional carregat de llenguatge i suggeriment també 

s'utilitza; perquè la persona adjunta està destinada a qüestionar la seva pròpia identitat, a 

través de la redefinició del passat individual. És molt important que el passat sigui 

qüestionat, sovint intentant, per part del grup, oblidar els records positius del passat; 

especialment el que va experimentar en conjunció amb la víctima. Exemples 

d'expressions que el nou membre està segregat de la víctima futura: "estàs exagerant", 

"no hi ha talcosa"-adreçada a la víctima ”, 

 

Etapa intermèdia, després de la fase de separació seguida per l'etapa marginal, això és 

extremadament complex; en ella el subjecte està entre dues posicions, l'antiga i la nova. 

Correspon al canvi o pas dos del procediment de control de la ment. Aquest canvi per part 

del nou membre és assolit pel grup a través de la imposició i creació d'una nova identitat 
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del membre, mitjançant l'ús de la modificació del comportament. El grup alterna premis 

i càstigs. Les tècniques també s'utilitzen per aturar el pensament. En la intimidació, 

aquesta és la part més important, que l'adjunta no pensa en el que està fent a la víctima i 

per tant perd la seva visió crítica. El resultat final és que l'individu adjunt al grup no 

qüestiona l'atac sobre el qual sotmet la víctima, sinó que ve a trobar justificacions per a 

l'exercici de la violència contra ella, perquè acaba consensuant amb la idea del grup de 

mala fe de la víctima. Amb cada adscripció d'una persona al grup, la víctima es deixa 

sense possibles aliats dins de l'empresa i que resulta en un augment en el cercle de 

persones estigmatitzant.  Exemples d'expressions: "estan parcialment a la dreta", "com 

l'agafes, ets massa susceptible". 

 

La fase d'incorporació, una vegada que el nou membre ha permès que la seva voluntat 

quedi en mans del grup o de la intimidació, es converteix en l'escenari de la seva 

constitució en la vida normal. Això es realitza a través d'un ritu de reunió comunitària, 

que generalment pren la forma d'una gran festa o esdeveniment important, que defineix 

que les relacions han canviat i que la freqüència de la interacció serà ara diferent. En 

l'assetjament laboral pot tenir lloc en una celebració de l'aniversari del líder o un àpat a 

casa seva o en qualsevol cas que el nou membre comparteixi amb el grup de manera 

pública. L'important és fer-la pública per a la resta de l'organització, per tal que l'adscrita 

sigui vista com un dels integrants del grup. Aquesta etapa correspon al pas tres del control 

mental: anomenat nova congelació.  

El grup intenta reforçar la nova identitat de l'individu i al mateix temps una rendició de 

la vella identitat; a través de la separació del passat, separació o separació total d'antics 

amics. Exemples d'expressions: "ja m'havien dit que era dolent (la víctima) i no volia 

creure'ls". Al final, el nou membre és capaç de realitzar activitats per al grup, 
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especialment la contractació de nous membres destinats la major part del temps per 

ampliar la tanca contra la víctima, però també sovint l'objecte de la nova contractació té 

com a objectiu deixar la víctima sense aliats; de tal manera que és més vulnerable, "per 

un pervers, el plaer Suprem és aconseguir la destrucció d'un individu per part d'un altre i 

presenciar aquest combat del qual tots dos es debilitaran i això reforçarà la seva 

omnipotència personal". (Hirigoyen 1999:97). 

Per al nou membre de la colla, la nova addició es pot manifestar amb un canvi de nom o 

un sobrenom, sovint rebent un sobrenom afectuós o diminutiu del grup, essent una 

confiança que només permetia als altres membres del grup; altres vegades adquireix una 

nova imatge, però sobretot el que destaca és l'ús d'un nou llenguatge i és concret amb l'ús 

dels tòpics del grup. Apareix, majoritàriament, en temps d'oci, una agrupació amb 

persones representatives del grup, un sistema de companyonia.  Hi ha un ens diferenciat 

de l ' altre (la víctima). En la banda d´assetjament al que es de renuncia es a les relacions 

del passat que no tenen l'aprovació del grup, "els dolents donen molta seguretat a les 

persones més fràgils" (Hirigoyen 1999:98). 

Una de les accions que ajuda a la cohesió és en el secretisme, és a dir, en la necessitat que 

els seus membres aprenguin a mantenir secrets; només llavors guanyaran la confiança per 

participar plenament en les activitats del gang. Qualsevol persona que s'uneixi a una 

"colla" d'assetjament haurà de passar per les tres etapes. 

La víctima s'ha negat a sotmetre a l'instigador i no ha d'oblidar que "de peu al domini 

significa que el risc de ser odiat" (Hirigoyen en 1999:101). En primer lloc, la víctima, 

s'adonarà d'una sortida de l'amic, la persona que sabia que va a desfigurar lentament. Ja 

hem vist que en la primera etapa aquest amic li farà molta pregunta sobre l'acció de la 

persona afectada per l'assetjament, és a dir, una hipercrítica, primer envernissada amb 

bona intenció d'acabar per un estigma ple de bufat, fins arribar a un punt on la relació 
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interpersonal serà gairebé nul·la. Un cop finalitzades les tres etapes: segregació, intermedi 

i nova identitat no hi ha reversos. Un membre de la "banda" gairebé mai deixa de ser, i 

això és perquè la pressió grupal no esborra la vella identitat, sinó que crea una nova 

identitat que suprimeix l'antiga. La seva identitat ha canviat, ja no serà la persona abans, 

la nova identitat comporta un fort canvi de valors, fins al punt que una còpia de seguretat 

pot fer impossible viure amb la pròpia consciència; i això és perquè autoritzar-se a exercir 

la violència sobre un altre ésser humà, inclosa la violència psicològica, requereix 

desconnectar de la sensació de l'altre. Aquesta persona ha estat manipulada pel instigador 

i ha après a silenciar la veu de la seva consciència i cada vegada està més especialitzada 

en ella, arriba a un punt en què s'assembla molt a l'assetjador principal o pervers 

organitzatiu, ja que els instigadors "aconsegueixen [... [la col·laboració d'aliats que també 

manipulen a través d'un discurs que es basa en la burla i el menyspreu dels valors morals 

"(Hirigoyen, 1999:107).  En tots els membres del grup, incloent el nou adjunt, la manca 

d'empatia cap a la víctima creix i es manifesta per una actitud que manca de compassió 

cap a ella.  En aquest moment el nou membre brilla amb la seva nova identitat, i rebrà 

l'apreciació del grup per la seva traïció de la víctima.  

Hem de deixar de tenir por, tant individualment com col·lectivament, davant dels 

individus perversos i afrontar les conseqüències dels seus actes; Si ens neguem a percebre 

el mal en l'altre, si neguem l'evidència científica que hi ha perversos entre nosaltres, 

llavors estem fent el joc a ells i ens estem tornant vulnerables, ja que els estem deixant 

establir les normes, "el psicòpata actua per obtenir el que li agrada, sense el dany a infligir 

als seus familiars o companys de feina incòmode" (Hirigoyen 2004:27). És la pràctica 

d'aquesta màxima, immoral, que la fi justifica els mitjans 

Només el reconeixement de la seva existència, i l'aplicació de mètodes de control de les 

seves accions ens protegirà realment de ser manipulats i destruïts, "totes les formes d'abús, 
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abús, agressivitat i violència es caracteritzen per una relació asimètrica de forces, en què 

una part es fa mal i una altra és danyada" (González de Rivera, 2002:85). 

Hem vist que la inclusió en una colla d'assetjament segueix els processos rituals habituals 

en tot ésser humà per a qualsevol pertinença i afiliació de grup; i que l'ús de rituals són 

els que legitimen cada membre del grup l'extrem deshonest de la banda d'assetjament, ja 

que ha causat un canvi en el seu sistema de creences i ara agredir a la víctima està acceptat 

socialment grup. 

He d'admetre que probablement molta gent que estudia el tema de mobbing no estarà 

d'acord amb la descripció que faig de la integració d'una persona en una banda 

d'assetjament; i això pot ser degut a dues raons: o que no estan d'acord amb l'assetjament 

grupal com a sinònim de mobbing, és a dir, no donen importància al paper que juga la 

colla en l'assetjament, que li dono, o que encara que estiguin d'acord a valorar la pressió 

del grup a la seva justa mesura no acceptin una integració tan rígida d'un membre del 

gang, i això a causa d'una confusió de termes entre grup de bullying i col·laboradors tàcits. 

Per a aquells estudiosos del fenomen de l'assetjament moral que no detecten cercles de 

mobbing, és fàcil que caiguin en el parany de persones confuses pertanyents a una colla 

d'assetjament, el comportament dels quals és extremadament violent, amb altres persones 

que fins i tot participant en el bullying no són tan violents, són els col·laboradors tàcites, 

els facilitadors i les cobertures de l'assetjament, però que no formen part del cercle 

infernal o de la banda d'assetjament. Són fàcilment identificables quan es tenen en compte 

dos indicadors: la violència exercida i la proximitat al líder. En referència a l'exercici de 

la violència ens trobem que les seves accions no tenen el nivell d'extrema violència i per 

un altre que no formen part de l' elit, definits com els aliats més propers al líder abusiu. 

Què detallaré més tard quan explico els cercles de violència en mobbing. 
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Motivacions individuals per formar part d'un grup d'assetjament 

Sovint és difícil entendre per què un treballador s´alia amb altres per fer mal a un soci que 

no ha fet res dolent per a ell personalment, i això amb l'única intenció de complaure un 

líder abusiu. Fins i tot amb més freqüència que un podria pensar, són persones que fins 

ara s'han beneficiat, d'una manera o altra, de la seva relació amb la víctima, "la majoria 

de la gent [... [cometem errors; de vegades ens deixem portar pels impulsos egoistes, en 

altres ocasions deixem de donar el crèdit que altres persones mereixen, perquè els envejo 

o detestem "(Garrido, 2004:60) 

Per tal d'entendre aquestes accions, considero interessant discutir algunes preguntes sobre 

les motivacions individuals d'una persona per formar part d'un grup d'assetjament. 

Considero que les diferents motivacions d'un individu per associar-me amb una colla són 

cinc: adquisició d'identitat, protecció, companyonia, intimidació i amor propi. 

Identitat: és el cas d'aquelles persones que per tal d'aconseguir una identitat en el seu 

entorn i no ser excloses i marginades s'accepta la cultura de la colla. I és a través de la 

identitat del grup que adquireix el seu. Sovint, la colla d'assetjament gaudeix de prestigi 

dins de l'organització i que potencia el desig de pertànyer-hi, de formar part de l'elit. 

Protecció: la segona motivació és la protecció, la persona busca refugi del grup 

d'assetjament. En el context d'un context tòxic, entès com a tolerant a la violència i als 

violents, l'individu decideix unir-se a la colla perquè sembla oferir una considerable 

protecció contra la violència i evitar així ser atacat. Paradoxalment la inclusió en una 

colla, en lloc de protegir-se de la violència, què la provoca aprofundir-hi, ja que el 

principal assetjador genera dinàmiques de grup violent ja que "la seva motivació 

fonamental no és obtenir l'apreciació i l'afecte de les persones que formen el seu entorn 

[... [però el control, dominar, sentir superior. D'aquesta manera, el psicòpata enganya i 

ens manipula, i ens fa sentir desesperada i amenaçats en el seu món, amb les seves regles, 
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on té tots els avantatges "(Garrido, 2004:66). Formar part d'un grup d'assetjament està 

participant activament en l'exercici de la violència psicològica. 

Companyonia, a través de les activitats del grup, l'individu s'ofereix una continuïtat en 

el sentit de la Confraria que de vegades no troba en altres entorns o que no existeix en 

l'organització. 

La Intimidació: De vegades, alguns individus s'inclouen a la banda a causa de les 

amenaces o la pressió d'altres companys i per la seva necessitat de ser acceptat pels altres 

membres, ja que els instigadors poden quedar-se freds i posar la cara de l'home honest, 

fins i tot enmig dels més grans. De fet, la principal font de satisfacció psicopàtica rau en 

aquest procés de sentir-se superior perquè és capaç de manejar-nos "(Garrido, 2004:112). 

En aquests casos, en què la inclusió no és voluntària i si s'obliga, algunes patologies es 

poden trobar en aquests temes que suggereix que poden estar patint de síndrome d'estrès 

posttraumàtic, igual que la veritable víctima de l'assetjament moral en el treball. 

Amor Propi: molt sovint un individu subscriu i entra en una banda d'assetjament, perquè 

està tractant d'augmentar el concepte de si mateix. Són persones que volen ser reconeguts 

per les seves activitats i la colla pot proporcionar aquells elogis que no poden rebre en 

altres configuracions. Aquest últim punt explicaria, en part, la mesura que algunes 

víctimes de l'assetjament laboral poden ser inclosos com a membres d'una colla i 

reproduir la violència en la configuració diferent de la que van ser víctimes de (un altre 

departament, la família) amb el desig de rescabalar el seu amor propi ferit, en un procés 

psicològic similar a la síndrome d'identificació de l´agressor,  “el pervers intenta injectar 

la seva pròpia maldat en la seva víctima. Corrompre és el seu objectiu final. I aconsegueix 

el seu màxim plaer quan aconsegueix que la seva víctima es converteixi també en 

destructiva, o quan aconsegueix diverses persones per aniquilar-se mútuament 



 20 

"(Hirigoyen, 1999:106).  Encara que és un aspecte interessant i probablement qüestionat 

de l'assetjament psicològic, només assenyalar que no és el tema d'aquest article. 

Un signe inevitable que una persona pertany a una colla és la manifestació de la violència 

i la falta de respecte als altres, i això també inclou danyar les propietats dels altres, que 

de vegades és atractiu, ja que té molt a veure amb el poder. Molt sovint l'única violència 

física que es troba en l'assetjament moral té aquesta manifestació, és a dir, la destrucció 

de la propietat personal de la víctima (punxant les rodes del cotxe, trencant les seves 

ulleres, malbé el seu ordinador...). 

El gang dona al membre un sentit que un té poder sobre l'organització. També és cert que 

alguns membres anhelen un sentiment de pertinença a alguna cosa, un sentiment de 

família i una sensació de seguretat; No obstant això, pertànyer a una banda d'assetjament 

escolar no resulta ser l'experiència positiva que alguns membres creien que anaven a 

trobar.  Per, encara que alguns membres s’adscriuen per protegir-se contra la violència, 

les accions i accions de la colla els situen al centre de l'augment de la violència, ja que hi 

ha una gran quantitat de venjança i un desig intens de castigar a la víctima, sent aquesta 

la raó principal de l'existència de la banda d'assetjament, 

 

Els ritus de continuïtat 

Un tipus especial de ritus de continuïtat són els anomenats ritus d'intensificació. Els ritus 

d'intensificació són les activitats que es ritualitzen col·lectivament, és a dir, agrupa i són 

activitats que poden coincidir amb canvis periòdics en l'entorn. Els exemples són: 

celebracions, tradicions i rutines de grup vinculades a la vida quotidiana i, especialment, 

als moviments d'oci. En tots els casos d'assetjament psicològic, si el treball, l'escola o la 

família, on l'objectiu és marginar, vet, humiliat i destruir psicològicament la víctima, és 

precisament la continuació d'aquestes accions que donen identitat al grup, ja que els 
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distingeix d'aquells que no ataquen a la víctima, que era precisament l'objectiu del 

instigador o principal assetjador quan estava capturant cada membre del grup , envoltar-

se de persones d'idees afins que l'ajuden a desfer-se de la víctima i no qüestionar els seus 

mètodes d'aconseguir-ho, "tots els dolents [... [tracten d'atreure a altres en el seu propi 

registre i després els porten a pervertir les regles "(Hirigoyen, 1999:106). 

La destrucció psicològica de la víctima s'aconsegueix mitjançant descrèdit, apropiació 

indeguda de funcions o pertinences, així com una varietat d'accions grupals destinades a 

deteriorar "progressivament la condició humana dels assetjats" (González de Rivera, 

2002:85). Afirmem que és la continuïtat d'aquestes accions grupals que donen identitat al 

grup, a més, som de l'opinió que, si la víctima va desaparèixer de l'entorn, la colla també 

tendiria a desaparèixer i per evitar-ho és per això que busca una nova víctima, quan ha 

aconseguit destruir la primera víctima, i així continuar existint com a grup. Hem de seguir 

mantenint la identitat del grup, el "nosaltres" diferenciat dels altres, a través de les 

agressions cap a "l'altre" i aquesta manera de trobar sempre "enemics" externs al grup 

"acaba convertint-se en un hàbit. 

En el tema de l'assetjament grupal trobem dos indicadors que ens permeten diferenciar el 

mobbing d'altres tipus de situacions que es poden confondre amb l'assetjament sense ser 

assetjament i tots dos indicadors es donen al mateix temps. Aquests indicadors són, d'una 

banda, l'exclusió de l'assetjament dels ritus de continuïtat (reunions de grup) i, d'altra 

banda, que la del llegat és el centre dels ritus de continuïtat (agressions constants contra 

la víctima). Hem vist com la continuïtat en les accions violentes són els mecanismes 

d'identitat grupal i, al mateix temps, promouen la seva cohesió.  A més d'una sèrie 

d'accions violentes, l'assetjament dona accions de marginació i exclusió de l'assetjament 

que es materialitzen en què està marginat de les activitats de la colla, temps de lleure 

(prenent el cafè), converses i per descomptat les celebracions dels membres del grup. En 
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els supòsits de conflicte laboral en què no existeixin aquests indicadors, és a dir, orientar-

se cap a la violència i l'exclusió, no es pot parlar de l'assetjament moral a la feina. 

 

La  Cohesió 

El grup utilitza els ritus de continuïtat per a conviure els seus membres i formar la colla. 

Podem dir que la cohesió de la banda d'assetjament s'aconsegueix a través del control 

mental destructiu dels seus membres i és fàcilment identificable ja que promou la 

dependència dels seus components i l'obediència al principal o instigador principal, ja 

sigui obertament o amb el subterfugi d'una causa que es defensi. Tot i que és un aspecte 

discutible crec que tenen un funcionament intern similar al de les sectes. Normalment, la 

causa en el mobbing per desfer-se de la víctima pot ser genèrica, per exemple, que és 

perjudicial per a l'organització o més concreta, afirmant que ha de ser castigat perquè és 

dolent, en aquest cas la voluntat del instigador es fa més evident. El que aquestes 

acusacions falses realment cobreixen és que la víctima s'ha tornat perjudicial per a 

l'exercici despòtica del poder del líder, "per als malvats, idealment la seva víctima hauria 

d'acabar identificant-se com dolent, de manera que malignitat es converteixi en normal, 

que tothom assumeix" (Hirigoyen, 1999:106).  Els membres d'un grup d'intimidació es 

converteixen en persones incapaços de pensar per si mateixos, i molt menys actuar de 

forma independent. Molt sovint el instigador de l'assetjament és una persona amb 

alteracions de la personalitat serioses, seria un psicòpata adaptat a la societat, "el 

psicòpata del món del treball és un bon exemple de l'existència d'aquest tema en la vida 

plenament integrada en la societat" (Garrido, 2004:80), i s'aixeca ascendent pels seus 

aliats a través El control mental es duu a terme a través de la implementació d'una idea 

comuna al grup basant-se en la contaminació de la imatge de la víctima, "la victòria final 

del psicòpata és aconseguir els beneficis personals (poder) i materials (diners) que 
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aconsegueixen infligir la humiliació i el dolor en els seus acompanyants i greus pèrdues 

a la companyia" (Garrido, 83 2004 

La cohesió es basa en l'adhesió al líder o als seus postulats a través del control mental 

negatiu dels membres del grup bullying pel principal instigador, que aconsegueix aquest 

control mental negatiu a través dels quatre components bàsics: el control conductual, el 

control de la informació, el control del pensament i el control de les emocions. 

 

Control conductual 

El grup controla el comportament de cadascun dels seus membres. Les conductes 

afavorides són les destinades a humiliar la víctima d'assetjament i en canvi els 

comportaments prohibits són els que poden ser vistos com a solidaris o amistosa amb la 

víctima pels membres del grup. El control conductual, per tant, té com a objectiu la 

supressió de la individualitat i la prevalença del pensament grupal.  Exemples de 

comportaments millorats del grup: no parlar a la víctima, difondre la maledicció sobre la 

víctima, agredir-la verbalment, i envellir-la; són comportaments comuns de tots els 

membres del grup, "si un psicòpata és capaç de qualsevol cosa, és certament que la gent 

faci el que vol" (Garrido, 2000:117). Encara que, de vegades, una persona no seria capaç 

d'assalt a un altre Solo quan està envoltat pel grup pot sentir-se autoritzat a desencadenar 

els seus instints més baixos. Comportaments d'assetjament esdevenen manifestacions que 

donen identitat grupal, davant d'altres persones que no assetgen la víctima, i per tant si 

algun dels membres té gestos amables amb la víctima (ajudant-la a transportar pes a causa 

de la seva fràgil Constitució) aquest tema rep la burla de la resta "per a mi no prengui els 

paquets" manifestat per un home fort. Per tant, el control del comportament dels membres 

es basa tant en un reforç positiu si el comportament és d'agressió a la víctima, com d'un 

reforç negatiu si el comportament és suau amb ella. 
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Control de la Informació 

Hi ha un fort control de la informació pel grup. El seu propòsit és la necessitat de 

l'obediència i la dependència dels seus membres i per a això es fa un ús poc ètic de les 

fideïcomisos, s'anima l'espionatge entre els membres, la informació es fragmenta (no 

tothom ho sap tot, s'estén mal utilitzat cotitzacions, i les declaracions fora de context), 

engany és usat (la informació és deliberadament amagat, mentir obertament i distorsiona 

la informació per fer-ho acceptable), totes aquestes accions d'informació enganyosa pot 

tenir èxit perquè entre els membres del gang. El que el líder diu sense cap comprovació 

es creu, a més, qualsevol acció independent per un membre que pretengui buscar 

informació provada serà percebuda com una deslleialtat grupal. 

El control de la informació per part del instigador és doble: d'una banda respecte als 

membres del seu grup, per manipular-los, i, de l'altra, pel que fa a la víctima de deixar de 

banda i aïllar-lo, el instigador de l'assetjament "empra tot el seu potencial seductor per 

recopilar informació privilegiada mentre s'apoderen dels bromes i de les mitges veritats 

per desacreditar i desorientar als [, qui són els que han identificat per primera vegada el 

seu joc» (Garrido, 2004:84). 

Molt sovint i amb la intenció de buscar elements que justifiquin l'atac, el instigador 

aconsegueix que els membres de bandes "supervisen" la víctima. La supervisió consisteix 

a fer un seguiment de tot el que la persona fa o escriu per destruir, i això amb el propòsit 

de trobar qualsevol falta per a ser Magnificat, i alguns membres del grup, per obtenir 

millor posicionament intragrup, es presten a la vigilància crítica de les accions de la 

víctima; a manera de delació típica de les persones “torticeres” i covards. “Torticera” es 

la persona que no se ajusta a la llei ni a la moralitat. 
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Control de pensament 

El tercer element important és el control del pensament, perquè la necessitat del instigador 

és que els membres internalitzin la doctrina del grup com la veritat, per això una llengua 

caracteritzada per l'ús de clixés s'adopta, només els pensaments bons i correctes són 

estimulats. Les tècniques s'utilitzen per deixar de pensar, mitjançant l'eliminació de la 

comparació amb la realitat, rebutjant l'anàlisi racional i la crítica constructiva. Aquest 

control del pensament es manifesta en l'absència de preguntes crítiques sobre el líder-

assetjador pels membres de colles i en absència d'un sistema de creences alternatives 

considerades legítimes, bones o útils. Així que els únics bons  són ells, així que res de la 

víctima es considera bo. Tot el grup aconsegueix estigmatitzar la víctima fent-la culpable 

de tots els mals com si la figura del "boc expiatori" va ser tractada, "la víctima no existeix 

com a persona, sinó com a suport d'una qualitat des de la qual els malvats intenta apropiar-

se" (Hirigoyen, 1999:115). Ningú no qüestiona la manera d'actuar deshonesta i quan es 

fa evident hi ha tot un seguit de justificacions per fer-ho acceptable, per exemple, "tenia 

les seves raons".  Entre els membres del grup assetjat hi ha dues varetes de mesurament, 

una per valorar les accions de la víctima i una altra per avaluar les accions pròpies, per 

tant la mateixa acció tindrà una interpretació diferent en funció del tema que el realitzi. 

El pensament del grup, tant entre ells com cap a la resta de l'organització, és de doble 

moralitat, de manera que es permet que alguns no es permeti a la víctima. 

 

Control de les Emociones 

L'últim pas d'enviament és controlar les emocions del grup. Hi ha una manipulació dels 

sentiments de la gent del grup, a través d'un excessiu ús de la culpa i la por (por a pensar 

de forma independent, la por dels enemics, la por a abandonar el grup o ser menyspreat 
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pel grup, la por a la desaprovació...). L'assetjador principal "normalment utilitza [.... [, per 

portar la colla al voltant i aixafar a la seva víctima millor "(Piñuel, 2001:150) 

La persona sota aquest tipus de control mental no pot visualitzar un futur positiu o ple 

sense estar en el grup; perquè se sap que les persones que abandonen el grup patiran 

rebuig i hi ha, entre els membres del grup, molta por a ser rebutjats per amics o col·legues. 

Des de la perspectiva del grup, les persones que abandonen el grup i s'allunyen dels seus 

postulats són febles, una mica ximples i poc aptes; en definitiva, mai hi ha una raó 

legítima per abandonar el grup. Perquè qualsevol que deixi de pertànyer al gang 

d'assetjament implicaria un reconeixement tàcit del seu comportament indegut, i per 

descomptat la possibilitat de convertir-se en la pròxima víctima del grup. 

 

El Gang d'assetjament 

Una vegada que hem estudiat els mecanismes d'inclusió en un grup, per una persona i el 

seu manteniment en ell, en aquest apartat farem una anàlisi de la banda de bullying a 

nivell de la seva estructura, i el seu funcionament, és a dir, la seva acció col·lectiva com 

a grup. Partim del concepte, repetit a dalt, que defineix el gang d´assetjament, com el grup 

format per l'assetjador i el poble que l'envolta i que participen en l'assetjament. Mobbing 

implica l'assetjament d'una persona per part d'un grup, "és molt freqüent que els 

instigadors mobbing organitzin tot perquè altres treballadors participin en accions 

d'assetjament. Les modalitats de manipulació d'altres treballadors i la incitació a Lynch 

són molt variades i formen part de les capacitats naturals de determinats treballadors amb 

trastorns psicopàtiques "(Piñuel, 2003:123-124). 

En l'assetjament moral no hem de pensar que es tracta d'un descobriment entre dues 

persones, que és sobre l'assetjament grupal, "els dolents s'alimenten de l'energia dels que 

pateixen el seu encant" (Hirigoyen, 1999:115). Si es tractés d'un desacord entre dues 
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persones es podria solucionar, el que dificulta la resolució de l'assetjament és el 

desequilibri de les forces. Som de l'opinió que si no hi hagués cap grup per donar suport 

al instigador, no hi hauria cap situació d'assetjament o de mobbing; Potser ens enfrontem 

a relacions d'antipatia, però equilibrat, el que defineix l'assetjament és precisament 

l'existència del desequilibri de les forces, perquè el consentiment i no per ajudar a la 

víctima ha de ser còmplice en l'assetjament. 

 

Estructura del gang d´Assetjament: Els cercles del mobbing 

És important veure com s'estructura la colla dins de l'empresa, i és per això que 

analitzarem els diferents cercles de la violència en el mobbing, que és com el grup 

d'assetjament està estructurat dins de l'organització. Per descriure els cercles de mobbing 

farem servir la figura d'un objectiu com a model explicatiu; al centre de l'objectiu és la 

víctima, a prop d'ell hi ha el instigador que actua com a assetjador i que porta la iniciativa 

i s'envolta d'aliats. És aquesta persona assetjadora que jo anomeno al principal instigador 

ja que és la persona que inicia l'assetjament, qui planeja la destrucció de la víctima i actua 

com a líder abusiu i és també qui obtindrà algun benefici de l'aniquilació de la víctima, 

aquesta persona pot ser definida amb les característiques típiques de la síndrome de MIA 

"mediocre inoperant actiu" (González de Rivera 2002)8. Mia és experta en l'exercici subtil 

de la violència psicològica, i es manté molt sovint en les ombres. 

El instigador es envolta d'aliats per actuar com a assetjadors, molt sovint són els que 

s'enfronten mentre el principal instigador queda a la part posterior, sense passar 

desapercebut, no podem oblidar que el principal assetjador és una persona covard. En 

l'assetjament moral normalment hi ha un aliat molt íntim al instigador que és qui porta la 

veu cantada en l'assetjament. Sense l'existència d'aquests aliats no ens enfrontem a un cas 

de mobbing, seria una altra cosa. Els aliats formen un grup petit, de 2-3 persones, l'elit, 
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que actuen juntament amb l'assetjador. Són capaços de fer molts danys, ja que actuen com 

un cercle infernal. El grup format per l'assetjador i els aliats es diu "banda" de 

l'assetjament, i són la raó d'estudiar aquest article. 

Hem d'aturar una mica per entendre quin tipus de persones seran propensos a integrar una 

colla d'assetjament, ja hem vist que el perfil del principal instigador de qualsevol 

assetjament correspon a un pervers manipulador (o psicòpata integrada), en canvi 

considero que les característiques de personalitat dels seus aliats més fidels corresponen 

a tres tipus específics: el pinxo (sociòpata) , l’envejós (paranoic), i, més rarament, un altre 

psicòpata pervers.  

GANG DE DUES PERSONES 

Quan el cercle infernal o banda d'assetjament es compon de només dues persones, un 

d'ells es pot espera que sigui un psicòpata (el instigador) i l'altre un sociòpata (el pinxo). 

Atès que tot psicòpata és covard i que necessita la força i l'agressivitat de la intimidació 

que te el pinxo que, a més de ser el seu fuet, permet que el principal instigador, com un 

bon manipulador que és, pugui quedar-se a l'ombra i no tacar les seves mans. Si no hi ha 

sociòpata (pinxo) en l'organització, el principal instigador tractarà d'obtenir un paranoic 

(envejós) per actuar com un pinxo, i si això no és possible, serà ell mateix qui actuarà 

agressivament, "els perversos [... [també poden recórrer a la força, però només quan la 

seducció deixa de ser efectiva» (Hirigoyen, 1999:119).  

GANG DE MÉS DE DUES PERSONES 

Quan la colla d'assetjament està formada per més de dues persones, es pot preveure que 

siguin persones envejoses (paranoides) que, per tant, poden donar pas lliure als seus 

desitjos destructius, "els paranoics prenen 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'expandeixi a més persones, hi pot haver més d'un pinxo en el grup, encara que 
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sempre serà un que és el més violent de tots ells. Cal esmentar el cas especial de 

l'adscripció de dos perversos en el mateix grup, que es produeix, només en el cas que 

s'han d'unir forces contra un objectiu comú, perquè normalment els perversos, es 

reconeixen mútuament i s'eviten mútuament. 

 

 

En un cercle una mica més és un grup de col·laboradors que no són tan violentament 

actius, però que ajuden a l'assetjament mitjançant la propagació dels rumors i la negativa 

a ajudar els assetjats. Ells són els col·laboradors tàcita perquè milloren l'aïllament de la 

víctima i desacrediten, actuen com a facilitadors i encobridors de l'assetjament. El grup 

de col·laboradors s'expandeix a mesura que la intimidació progressa amb el temps, 

arribant a arribar fins a 30 persones, i totes elles col·laboren en el procés d'estigmatització. 

Sense haver rebut cap dany per part de la víctima, és fins i tot el cas que hagin rebut algun 

benefici de la víctima en èpoques anteriors, contribueixen a la seva destrucció per 

imitació, seguint "la moda", emulant la colla d'assetjament. Fins i tot, de vegades per por 

o per pressió, ja que és cert que l'assetjador "no té escrúpols en amenaçar, calumniar, o 

en extorsionar a altres que podrien defensar [la víctima, contribuint així a [el seu aïllament 

[" (Garrido, 2004:113). 

En el següent cercle són els anomenats testimonis silenciosos, que s'anomenen d'aquesta 

manera perquè veuen i saben el que està succeint. Són persones conscients de la situació 

de l'abús, però no fan res i miren a un altre camí, és a dir, que tanquen i consenten els 



 30 

abusos. L'actitud consensuada i covard d'aquestes persones fa molt de mal a la víctima, 

ja que amb la seva actitud augmenta la seva vulnerabilitat, "el mediocre inoperant actiu” 

assetja amb la col·laboració i permissivitat de la resta del personal de l'organització. La 

persecució psicològica es desplega enmig d'un silenci sorprenent i la inhibició dels 

observadors que, encara que plenament conscients de l'abús i la injustícia de la situació, 

s'abstinguin d'intervenir, ja sigui per complicitat implícita amb el pla d'eliminar els 

assetjats, o per evitar convertir-se en objecte de venjança "(González de Rivera, 2.002:11-

112) Aquesta última definició distingeix clarament entre els col·laboradors tàcits i els 

testimonis silenciosos, els primers que es defineixen com a participants en el pla de 

destrucció de la víctima i els testimonis silenciosos, com ara aquells treballadors que no 

intervenen per por a represàlies o, afegim una altra motivació dels testimonis silenciosos, 

no és perdre el vincle especial  amb l'assetjador. 

A diferència d'alguns còmplices que no són conscients de la seva actitud servil, els 

testimonis silenciosos fan una bona anàlisi de la situació, saben perfectament bé que la 

víctima és injustament assaltat i innocent; però decideixen no intervenir, "podem observar 

la prevalença dels testimonis muts que deixen a les víctimes del psicoterror, sí, amb la 

millor intenció de salvaguardar els seus treballs, el seu modus vivendi, la seva carrera 

professional, etc." (Piñuel, 2001:135-136). De vegades hi ha un altre grup petit, molt petit, 

que està a favor de la víctima. S'anomenen testimonis no silenciosos i el seu suport a la 

víctima pot ser de vital importància perquè permet a la víctima interrompre el procés 

d'auto-acusació, "els experts en psicoterrorisme assenyalen que la solidaritat, 

especialment inicial, impedeix el comportament de l'assetjament" (Piñuel, 2001:136). 

En conclusió, llistem els membres del cercle mobbing, que són: la víctima, la banda de 

bullying, els col·laboradors tàcites, els testimonis silenciosos i els testimonis no 

silenciosos. 
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El funcionament del gang d´assetjament 

L'anàlisi del funcionament de la banda bullying s'ha basat en la recerca de les quatre línies 

d'actuació: en primer lloc, la manera de treballar l'assetjador principal (instigador) 

respecte al seu grup d'aliats propers (els assetjadors); en segon lloc, el funcionament 

psíquic de cada individu com a membre d'una horda d'assetjament, la tercera línia es 

refereix a les relacions entre els membres de la colla, tant interpersonal com intragrup, i 

per concloure, en quart lloc, tractarem amb el funcionament de la colla contra la víctima, 

aquesta última treballant breument ja que ha estat àmpliament descrita en altres treballs 

sobre el tema prèviament dut a terme per altres autors. 

 

Com funciona l'assetjador amb els seus aliats: 

El instigador d'assetjament té dos grups diferents d'aliats: els membres de la colla (l'elit) 

i els col·laboradors tàcits, que acaben participant activament en l'assetjament i 

l'estigmatització de la víctima, encara que amb un nivell de violència inferior al del cercle 

infernal de l'elit. Ja hem vist, en l'apartat anterior, les característiques de personalitat dels 

membres de la colla, ara s'haurà d'analitzar el funcionament de l'altre grup d'aliats, el dels 

còmplices tàcits, que fins i tot sense sofrir cap alteració de la personalitat acaben 

participant en l'assetjament. Sempre hi haurà persones que es sotmeten a un líder abusiu, 

i serà més probable que ho faci "tots aquells que busquen líders als que reverenciar: per 

tal de tenir la protecció d'algú que sembla superior, acceptant qualsevol deteriorament" 

(Garrido, 2004:119) 

La manera de treballar l'assetjador en relació als seus aliats és a través del terror psíquic, 

no importa que sigui agradable, el que realment existeix és una submissió al causant, ja 

que tot tipus de violència psicològica és una eina en mans de l'assetjador moral. 

L'abusador, quan té molta autoritat, perverteix amb la por i amb les recompenses, i, com 
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han manifestat altres autors, i així es va "construint una xarxa de seguidors fidels" 

(Garrido, 2004:84). El principal assetjador manipula el teu entorn; i la gent en aquest 

entorn té por de perdre "les simpaties" de l'assetjador, mantenint així el silenci per 

dependència forçada, és per això que el causant de l'assetjament aconsegueix la submissió 

del col·lectiu. Ens preguntem la mateixa pregunta que Harrington "com el psicòpata-algú 

que és fred i destructiu-inspirar aquesta devoció entre la gent normal?" (Garrido, 

2004:99), els estudis assenyalen el seu encant superficial i la seva capacitat de simular, 

entès com "una capacitat per no deixar-nos veure el que realment pretenen" (Garrido, 

2004:102). Però el més paradoxal no és només que ell aconsegueix la devoció de qui és 

tènue, sinó que el instigador va més enllà, per a ell aconsegueix el seu objectiu final quan 

aconsegueix que els seus aliats trenquin els seus principis, traint les relacions humanes 

més elementals. L'objectiu de l'instigador de la intimidació és destruir un "rival" a través 

de l'ajuda del grup d'aliats i el consentiment de la institució, deixant així la víctima sense 

amics i sense suport. No podem deixar d'assenyalar alguna cosa gaudit per l'instigador de 

la intimidació i que és quan ella rep els propis amics de la víctima per trair-la, de manera 

que els principis de lleialtat i gratitud es trenquen. Sovint, el líder, no necessita donar 

ordres, els seus lleials li interpreten el seu pensament i executen les seves intencions, és 

obvi que indueix com amb un comandament a distància el que han de fer, "d'aquesta 

manera el drama està escrit en el qual tots els que participen en el cercle de relacions del 

psicòpata viuen d'una manera important, perquè aquests, sense saber , s'ha de fer front a 

algú que no té emocions, que els simula, que finita que els té perquè pugui utilitzar-los a 

voluntat "(Garrido, 2004:37). 

Davant d'una persona mestra en l'engany i la simulació i que també gaudeix del poder, ja 

sigui aquesta jeràrquica o numèrica, és important tenir en compte quins són els indicadors 

d'avaluació d'un líder abusiu, això ens ajudarà a no caure tan fàcilment en la manipulació 
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del terrorista psico-organitzatiu. Aquests indicadors es mouen en dos paràmetres: 

l'engany i la pressió. 

 

Indicadors d'engany: 

L'assetjador incentiva l'engany o utilitza l'engany com a tècnica per dibuixar els seus 

seguidors al que ell anomena "correcte" pensar o entendre. Els indicadors de l'engany són 

tant l'existència de mentides i la seva tolerància, i això provoca inseguretat en les pròpies 

percepcions. Vegem-ho amb més detall. 

Els indicadors de l'existència de mentides són els següents: falses representacions o 

informació enganyosa de l'assetjador principal apareix en el discurs dels assetjadors. Es 

troba amb el seu passat amb la idea de mostrar-lo millor del que era. 

En canvi, els indicadors de la tolerància a les mentides són, tant que els membres de la 

colla i altres aliats mostren una experiència personal de no cuidar que hi ha grans 

decepcions, i que en aquestes persones hi ha de vegades una por de confiar en la seva 

pròpia capacitat per discernir la veritat en relació amb el que aprenen o coneixen a través 

del grup. 

 

Indicadors de pressió: 

Hi ha pressions, entre els membres, a acceptar sense qüestionar el que diu l'assetjador. 

Tendeix a idealitzar. Els indicadors de pressió són: la por i els mecanismes de defensa. 

Molt sovint l'assetjador no practica el que predica i utilitza la por i les fòbies per controlar 

els seus seguidors. Entre els seguidors s'activen els mecanismes psicològics comuns de 

defensa, que anem a analitzar més endavant, com la negació, la racionalització, la 

justificació i la fabulació sempre que la relació amb l'assetjador i amb les accions del grup 
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causi una sortida de la pròpia consciència. Hem estat educats per no danyar a altres, quan 

aquest principi es vulneri els mecanismes de defensa de la persona s'activen. 

 

 

El funcionament intrapsíquic de cada membre del gang assetjador. 

Veiem amb més detall els mecanismes defensius dels membres de la banda de bullying i 

alguns dels altres assetjadors que no pertanyen a l’elit, ja que tots dos són agressors i 

víctimes de la manipulació. Actuen com a agressors amb la víctima, però també són 

subjectes manipulats pel instigador, a què fa referència la literatura sobre el tema, "i també 

són els empleats i subalterns de dictadors que també són víctimes i, al mateix temps, 

botxins dels més febles" (Garrido, 2004:119). Aquests mecanismes són tant per protegir 

contra l'evident submissió del líder com per protegir-se de la veu de consciència per 

trencar les normes morals bàsiques actuant violentament contra un altre ésser humà. Els 

mecanismes de defensa apareixen en l'individu quan cal suprimir una tendència 

considerada, pel subjecte, com a perillosa, i per tant relegar-la fora del camp de la 

consciència. Els membres d'una horda d'assetjament o de grup d'aguait, entesos en un 

sentit ampli, utilitzaran els següents mecanismes defensius per mantenir un bon 

autoconcepte alhora que agreguin a una persona i, en conseqüència, seguir, conscientment 

o inconscientment, sotmès al principal assetjador; Hem vist abans que aquests 

mecanismes siguin: negació, racionalització, justificació i fabulació 

 La Negació: és el mecanisme defensiu utilitzat per fer front a l'angoixa i impedeix 

a la persona veure la gravetat de la seva condició i la realitat de la seva subjugació. 

Membres de la colla per no acceptar conscientment la situació de sotmetre a l'assetjador 

evitar el desplaer i l'angoixa de la seva falta de judici. Es neguen a acceptar que el 

instigador és una persona incapaç d'estimar i de ser lleial, i que han trencat, per ell, una 

norma ètica bàsica, és a dir, la no-agressió a un altre ésser humà. Amb el mecanisme de 
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negació aconsegueixen mantenir, d'una banda, una bona autopercepció, "també evitem 

amb aquest sentiment de negació culpable i estúpid per haver estat enganyat d'aquesta 

manera" (Garrido, 2004:115), i al mateix temps evitar l'angoixa de reconèixer l'existència 

de mal protegint i mantenint la seva concepció de viure en un món racional. És la negativa 

a acceptar l'existència de mal al món que els fa vulnerables. 

 La Racionalització. Es través d'aquest mecanisme defensiu que el membre del 

gang es menteix a si mateix. S´obliga a l´auto-engany de forma permanent per alleujar la 

crisi interna, i acaba convertint-se en una immolació desencertada i prolongada en el 

temps. Mitjançant la racionalització de cada membre de la colla té com a objectiu 

l'autocontrol amb l'ajuda de la intel·lectualització. Implica, per part del subjecte, la 

convicció que els motius que manifesta són realment lícits i vàlids, veritablement creu 

que l'aniquilació d'un altre ésser humà és un acte noble i que està motivat per les bones 

raons propagades pel instigador. Quan les raons utilitzades per atacar a la víctima, com 

actuar per al benefici de l'organització, sent el mal menor, etc, comencen a trontollen són 

capaços de defensar-los més segurs que el mateix instigador. És a través d'aquest 

autoengany que, el membre d'una colla d'assetjament, atenua la veu de la consciència, i 

per tant necessita tant defensar-los, en canvi el instigador no necessita auto-enganyar 

perquè sap des del principi que tots els arguments contra la víctima són fal·laç, ell mateix 

els va inventar. 

 La Justificació. A través de la justificació, l'individu fa que el remordiment sofert 

d'una causa inconscient justificada conscientment. En el cas de la banda d'assetjament, la 

causa inconscient s'ha de buscar en els mateixos conflictes interns que necessiten agressió 

a un altre ésser humà i la causa conscient són els arguments que es donen per justificar 

aquesta agressió. Ja hem vist que les motivacions inconscients per agredir a una persona 

en particular eren: dominació i enveja.  Paradoxalment, ens trobem que el membre de la 
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colla cada vegada que observa un augment de la culpa inconscient augmentarà l'hostilitat 

cap a la víctima, en un intent desesperat de destruir-lo. Això explica, en part, l'escalada 

de la violència psicològica en l'assetjament laboral agreujat quan la víctima comença a 

parlar sobre l'assetjament a què està sotmès i inicia estratègies de defensa i vies 

d'informació. 

 La Fabulació. És una negació de la realitat a través de la fantasia. Aquesta defensa 

té lloc quan les necessitats més elementals i profunds no es compleixen immediatament i 

després el símbol i la realitat complement de la imatge. Els membres de la banda 

d'intimidació es veuen a si mateixos com banderes de bé, com els defensors de bandera 

marcats que ha de "desfer" la societat del perill que planteja la víctima. La fantasia, a més 

d'obviar la realitat, facilita l'evasió i la precarietat i predisposa a la falta de responsabilitat 

i compromís. Cap membre de colles assumeix la responsabilitat de les accions violentes 

preses contra la víctima; fins i tot, alguns, venen a pretendre, per part de la resta de 

l'organització, un reconeixement pel seu rendiment d' estalvi, l'explicació d'aquesta 

actitud és que "Quan un psicòpata és el líder, molts de baix perfil psicòpates, o 

simplement persones grises i sense rumb, estan preparats per formar part de la seva cort, 

i cometre atrocitats sense un nombre 2004:96 En la seva fantasia es neguen a acceptar el 

pervers de la seva actitud envers la víctima.  

 

El Funcionament intragrupal de la banda d´assetjament. 

La visió del funcionament intern d'una colla d'assetjament ens serà lliurada pels 

indicadors de subordinació. La presència d'aquests indicadors és el que estableix la banda 

de bullying a part d'altres relacions de grup més saludables. Els indicadors de 

subordinació segueixen els paràmetres d'obsessió en un costat i reacció en l'altre. 
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Indicadors obsessius 

El grup tracta de supervisar a altres persones obsessivament. 

Hi ha constantment una manifestació del mecanisme defensiu de la negació i fins i tot una 

preocupació molt obsessiva. 

El grup genera expectatives de perfecció que comporta la supressió de les necessitats 

humanes. 

El grup posa gran pressió en els seus membres per descoratjar-los de parlar amb els ex-

membres o persones que critiquen el grup. 

El control de la informació és un dels components essencials, hi ha "secrets" inherents al 

grup, com ara documents o publicacions "només per a iniciats". 

Hi ha un tractament especial per a persones famoses i poderoses. 

Hi ha un codi de silenci contra el comportament no ètic del líder. 

 

Indicadors de reacció 

Els membres del grup tendeixen a tenir reactius en lloc d'actituds proactives. 

També es permeten altres persones i fins i tot danys. 

Hi ha una manca de límits clars en els comportaments. 

Una visió reduïda de la situació preval 

Hi ha grups "dins" i "fora". 

Cap membre pot qüestionar les accions del líder sense ser amenaçats emocionalment o 

amb por de ser expulsats. 

 

Podem concloure que es caracteritza el tipus d'operació intragrup, sent un cercle molt 

tancat, per mecanismes de pressió de grup molt intensos. 
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Funcionament del Gang contra la víctima 

Només vaig a fer un breu resum de com funciona la banda d'assetjament contra la víctima, 

ja que està àmpliament documentat. Membres de la colla davant de la víctima pot ser 

obertament hostil, però amb els altres, poden semblar afable i amistós; però tenen un 

"codi" i sentit de l'auto-justícia, i si pensen que aquest codi ha estat violada per algú, 

poden trobar una sobtada manca de cooperació, o pitjor encara, amb la violència. Sovint, 

els membres de colles són mentiders i poden manipular fàcilment el seu entorn com ho 

veuen oportú, "el món del psicòpata produeix vertigen [... [més [de psicòpates [no 

delinqüent, però porta el caos i el dolor als que l'envolten. [... [El món del psicòpata és 

especial; es el regne del tot s´ho val "(Garrido, 2004:59) 

Le aparences poden enganyar, ja hem dit que poden ser afable; No obstant això, alguns 

membres del grup de bullying poden mostrar dificultats per controlar els seus sentiments, 

poden estar constantment enfadats i defensius, i tendeixen a tenir ressentiment a qualsevol 

autoritat que no sigui el seu líder. La majoria dels membres en el seu comportament contra 

la víctima tenen poc interès en actuar responsablement, i no admeten la seva culpa. Es 

consideren persones bàsicament dignes i justificades en tot el que fan. Les accions més 

comunes de qualsevol colla d'assetjament contra la víctima són: l'exclusió, el silenci, la 

por i l'obediència. 

L'exclusió i rebuig de les víctimes per part de la banda intimidació s'estén a la resta dels 

companys de feina. Ells han rebut el missatge de l'assetjador i van entendre que la víctima 

està estigmatitzada, el causant ha sabut que quan la víctima protesta i es queixa, ell troba 

"però sord orelles entre els seus companys i superiors. El psicòpata [l'organització ha 

cremat [la víctima [tots els ponts, ha tancat totes les portes. La víctima està sola i acordada 

en la seva feina "(Garrido, 2004:85). L'objectiu de tot l'assetjament és que la víctima 

desaparegui de l'organització, del departament, de l'equip de treball o de l'Associació; per 
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això una de las primeres i més constants actuacions en una situació de mobbing es el 

aïllament i el rebuig de la víctima, mitjançant activitats que fa el grup encaminat per una 

banda a “evitar que la víctima mantingui contactes socials”  (Piñuel, 2001: 71) arribant a 

"reduir l'ocupació de la víctima i la seva ocupabilitat a través del descrèdit professional" 

(Piñuel, 2001:72) 

L'altre element important de les accions de la colla és l'ocultació de la violència que 

exerceix i això s'aconsegueix a través del silenci, la implantació de les quals és de dues 

bandes, d'una banda, el silenci de l'entorn proper a la víctima és útil per cobrir l'exercici 

de la violència contra la víctima ja que pot excloure'l sense oposició i de l'altra, aconseguir 

el silenci de la víctima, a través d'activitats que redueixin "les possibilitats de comunicació 

de la víctima adequadament amb els altres, incloent-hi l'assetjador" 2001:70 Molt sovint 

l'intent de reduir la víctima al silenci prové dels seus propis companys de treball, "és 

impactant observar la reacció dels companys de treball a si mateixos que volen la sortida 

del treballador víctima de mobbing que s'enfronta o es defensa a si mateix." (Piñuel, 

2003:125), i això és a causa de la por; alguns cooperants es neguen a comunicar-se amb 

la víctima per por que l'assetjador prengui represàlies contra ells. El grup d'intimidació 

aconsegueix generar per por una reacció en els companys de la víctima anomenada 

obediència a l'autoritat., i això significa que de vegades, són els mateixos companys que 

s'uneixen en l'assetjament de l'assetjador, actuant com a cooperants necessaris en 

l'aniquilació psicològica, només perquè és ordenat per una xifra a la qual atribueixen una 

certa autoritat, "un dels grans endevinalles de la psicopatia (és) la seva capacitat 

d'encantar i d'aconseguir lleialtat a algú que, paradoxalment, posseeix no (lleialtat a 

ningú)" (Garrido, 2004). " Membres de la colla sovint volen el control, però sovint tenen 

poques habilitats de lideratge.  
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La Detecció del grup assetjador 

Hi ha hagut algunes contribucions des de l'Antropologia que tendeixen a definir la "banda 

d'assetjament" i els seus col·laboradors com a camarilla o clientela. En el mobbing hi ha, 

de dubte, un camarilla que segueix les indicacions del líder abusiu; però també és cert que 

no podem confondre la xarxa clientelar amb el clientelisme i la xarxa de client molt menys 

assimilat amb el grup assetjador. Això és per dues raons, la primera i més evident és que 

no totes les persones en l'organització que tenen relacions recíproques amb el principal 

assetjador es comprometin en la violència contra la víctima i el segon que hi pot haver 

clientelisme sense que hi hagi algú a oposar-se i subjecte a l'assetjament moral. Això ens 

porta a haver de diferenciar entre la xarxa client i la clientelisme, que no és el mateix, ja 

que no volem dir el mateix que quan parlem de les xarxes socials i el socialisme. 

L'existència de xarxes de client és comuna i consubstancial a l'ésser humà com a subjecte 

social. Aquest tipus de xarxes constitueixen les interrelacions humanes habituals, ja 

siguin relacions de barri, amistat, familiaritat, professionalitat. És un concepte que està 

estretament relacionat amb les relacions de reciprocitat i col·laboració, res en el concepte 

suggereix aspectes ocults o fraudulents que, d'altra banda, si són part de la definició de 

clientelisme. El clientelisme és la degradació de les relacions de reciprocitat sanes a 

relacions de sotmetiment mitjançant el procediment de deutes i favors. En el clientelisme 

les relacions socials són pervertides, hi ha l'ocultació dels dos procediments utilitzats i els 

propòsits perseguits i aquesta ocultació es destina a cobrir el frau que tanca qualsevol 

relació de clientelisme. Arribar a confondre la xarxa de client amb el clientelisme, 

consisteix en no distingir entre les relacions d'ajuda mútua, com la que pot tenir lloc en 

una escala veïns, o entre els companys de treball, amb la relació de la màfia que ocorren 

en els grups tancats dins d'una organització per tal de mantenir els seus privilegis de forma 

fraudulenta. 
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Per tant, si bé és cert que l'anàlisi de xarxa permet l'anàlisi gràfica de les xarxes de client 

establertes en una organització i fins i tot detectar casos d'aïllament o poca comunicació 

d'un treballador amb la resta de la plantilla, en cap cas serveixen per avaluar l'assetjament 

moral en el treball, ja que l'element violent està absent en els postulats d'aïllament, i no 

és mesurable pel sistema de xarxa, i encara que aquests poden ser útils com a indicacions 

de les dificultats organitzatives en l'empresa, el seu ús és de poca aplicació en 

l'assetjament moral. No ens enganyem de mobbing implica accions clares d'assetjament 

d'un grup contra un individu, amb accions violentes, tant actives com passives, a través 

d'atacs a la seva dignitat personal, no és només aïllar o tenir poca comunicació, fins i tot, 

de vegades l'assetjament es porta a terme a través de la comunicació molt hostil amb la 

víctima. Fins a la data el LIPT (inventari de Leymann de terror psicològic, Leymann, 

1990) i les seves variacions validades són molt útils per al diagnòstic de mobbing o 

assetjament moral en el treball. 

Una vegada confirmada l'existència d'un cas de mobbing en l'organització cal detectar el 

grup que assetja amb la finalitat d'evitar que continuï exercint violència contra la víctima. 

La majoria de les vegades serà fàcil de determinar els membres que componen una colla 

d'assetjament davant les seves constants manifestacions de l'hostilitat envers la víctima. 

Per aconseguir el mobbing lligat, prendrà un compromís important de l'organització 

d'assignar els mitjans apropiats per protegir el treballador afectat per l'assetjament, d'una 

banda i de l'altra per evitar que els assetjadors continuïn avançant en l'assetjament; en 

aquests casos la intervenció de psicòlegs organitzacionals és molt recomanable per al 

disseny de les estratègies a seguir i per al seguiment dels plans implementats. 

Hem de determinar un tema espinós, és la detecció del principal instigador, és molt comú 

que es mantingui en les ombres, sovint ni tan sols la pròpia víctima sap qui és darrere de 

tot, i diem que serà més difícil de detectar com el nivell de perversió del psicòpata integrat 
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es fa més gran. En estudis previs hem argumentat que un mètode eficaç per a la detecció 

de l'instigador de la intimidació es troba en l'anàlisi de la comunicació verbal i no verbal 

de la intimidació. L'organització és la que més interessa ha de ser capaç de descobrir-ho, 

ja que la seva pròpia patologia li dirigirà a buscar una altra víctima, si el primer està 

fortament protegit per la institució, on pot descarregar els seus conflictes interns. El 

instigador de la intimidació és un psicòpata integrat i, com a tal, continuarà perjudicant 

emocionalment als seus veïns d'una manera oculta, "els 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 una millor oportunitat de 

perjudicar emocionalment i físicament, però en certes ocasions , als seus amics més 

propers "(Garrido, 2004:203). A més de saber qui és el instigador, a través de l'anàlisi del 

tipus de comunicació que utilitza, hem d'estar atents quan ens trobem amb persones, dins 

de l'organització que, d'una manera o altra, estan acostumats a ser injustos per als seus 

homes i que mai es responsabilitzar de les seves accions o queixes dels danys causats. La 

majoria dels éssers humans estan descontents d'haver perjudicat a una altra persona duta 

a terme per situacions esporàdiques de la in controlabilitat emocional, però en casos 

d'assetjament ens enfrontem a actes repetitius i repetits de la violència encaminats a un 

objectiu, dut a terme per personalitats psicòpates, sociopàtiques i paranoides, per això no 

hi ha compassió cap a la víctima i això explica la sagna en la qual és perseguit. 

A manera de 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 en el treball, i la difícil 

detecció. Els sociòpates, d'altra banda, són persones que han adquirit la seva brutalitat en 

un entorn social conflictiu i manifesten la seva agressió amb actes de violència manifesta, 

es detecten fàcilment com actuen com a matons (pinxo) contra la víctima i normalment 
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estan acostumats a ser manipulats pel principal instigador. De vegades són ells, els 

matons, que ens donarà la clau de qui és el instigador, atès que sempre seran els millors 

amics, companys o aliats del instigador, i molt sovint justificaran la seva violència contra 

la víctima, en un gir pervers, com una manera de defensar el seu "amic" de la víctima o 

per donar-li un merescut càstig per haver "pertorbat" el instigador de l'assetjament. Un 

instigador a punt de ser descobert animarà a qualsevol dels seus aliats més propers a 

assumir la responsabilitat de l'assetjament per tal que pugui continuar la seva màquina a 

la rebotiga. Quan un procés d'assetjament és de llarga durada, el instigador ha de sacrificar 

diversos aliats, com peons d'escacs, ja que els haurà cremat en el seu, llarg, proper a la 

víctima. La seva manca d'empatia es manifesta també en aquests casos, on consent que 

totes les falles es col·loquin en la seva parella; novament 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 amb el seu destí, el sociòpata, en 

canvi, no va néixer brutal, era un ambient violent que el va fer així que pogués posseir 

algunes qualitats de lleialtat i sincer afecte pel seu líder. 

El tercer tipus de personalitat que compon una colla d'assetjament és la que formen les 

persones envejoses amb un element paranoic fort en la seva personalitat, que, d'una banda, 

els fa desitjar la destrucció de l'excels de la víctima i d'altra banda els impulsa a atribuir 

a la víctima els seus propis desitjos per a la destrucció. Aquest "mirall" atribució, els fa 

veure un tint persecutori en els actes de defensa, real o imaginari, per part de la víctima, 

i és que l'element persecutori atribuït a la víctima, és el que es tradueix com "por" a la 

víctima, atribuint-li a ella una malignitat no contrastada en els fets o be la por als seus 

pretextos perjudicis; amb absoluta incapacitat per veure la realitat de la situació, que no 

és altra que l'aïllament absolut i el desvaliment de la veritable víctima de l'assetjament 

mentre se li atribueix tot tipus de malignitats. 
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Per tant, afirmem que l'adhesió a una colla d'assetjament, 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 de la víctima, vostè ha de tenir alguna 

putrefacció moral interna per continuar pertanyent a una colla d'assetjament.  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 directament violents de 

la víctima, són els necessaris col·laboradors d'assetjament, han estat manipulats, ja sigui 

amb la promesa de prebendes o amb la por al càstig. Són els que deixen de parlar a la 

víctima, els que difonen rumors i xafarderies, que proporcionen els mitjans organitzatius 

que contribueixen a la impotència de la víctima d'assetjament moral a la feina. Entre 

aquestes, molt sovint, sorgeix la figura de l'explotada, de l'anomenada pujada 

comunament, és una persona ambiciosa que és duta a terme per envejar cap a la víctima 

i que vol prendre sense acció dels béns dels mateixos, qui els obté com prebendes pel 

grup d'assetjament. Aquesta hipòtesi ocorre 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 client, o la seva feina informés a ells dins de la institució; és 

llavors quan permeten l'ascensió de la pujada que els serà profundament agraït al principi 

però que més tard quan vulgui desfer-se de la pressió manipulativa entendrà que va vendre 

la seva llibertat de decisió, i es trobarà a si mateix formant part de la xarxa de deutors que 

envolten el principal instigador; és clar que ja està descrit per González de Rivera "una 

imatge en mirall de l' assetjable és el “trepa”, persona brillant i ambiciosa, amb una gran 

capacitat d'entendre i gestionar per al seu propi benefici, les dinàmiques de poder i d 

'enveja que li permeten convertir-se en capdavanter de l'assetjador i ideal substitut del 

assetjable" (González de Rivera, 2002:116).  És per això que manifestem que el substitut 

de la víctima sol correspondre al perfil del “trepa”. 
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Conclusions: 

La ciència antropològica, a través dels ritus, ens ha proporcionat les eines necessàries per 

conèixer millor el fenomen de l'assetjament moral en el treball des d'una nova perspectiva, 

que es basa en el grup d'assetjament i en el medi ambient que consent; i per això presentem 

un enfocament diferent, a la forma habitual de presentar la qüestió d'assetjament moral 

que se centra en els perfils d'assetjador i víctima. Volia demostrar com funciona i com es 

manté un grup d'assetjament, donada la importància cada vegada més provada del grup 

d'assetjament per perpetuar l'assetjament laboral d'un soci. L'ús, en l'assetjament grupal, 

dels mecanismes habituals de cada comunitat humana, com els ritus i els rituals, 

consoliden l'exercici de la violència, tant cap a la persona designada com a víctima (a 

través de l'assetjament grupal) i cap als mateixos membres adherits (a través del control 

mental). Hem pogut demostrar que és a través dels ritus que s'estructura el comportament 

de la colla i com funciona la seva estratègia de bullying. També hem pogut analitzar que 

la inclusió a la banda d'assetjament segueix els processos rituals habituals en humans per 

a qualsevol adscripció i pertinença a un grup, i que l'ús de rituals, socialment acceptat, 

són els que legitimen cada membre del grup, per si mateix, l'ocultació de l'extrem 

deshonest de la colla d'assetjament, que no és altra cosa que a assalt i vet un altre ésser 

humà , és a dir, "desfer-se'n". 

El consentiment de l'entorn organitzatiu al greu fenomen de l'assetjament moral, fins i tot 

en els casos en què la víctima es lesiona francament, s'explica per l'existència d'una 

cultura empresarial dominada pels mites. Som de l'opinió que és el sistema social en si 

amb els seus mites i creences sobre el poder que faculta a les persones a no qüestionar les 

accions d'una colla d'assetjament; i per tant per rebutjar conductes violentes serà necessari 

desfer els estereotips de poder que ens envolten, també influir, en la submissió als dictats 
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d'un líder abusiu, l'existència de mites socials sobre privilegis jeràrquiques. Aquests 

privilegis fomenten la submissió d'una altra persona, amb la presentació que s'està 

realitzant en l'acceptació social per ser confiscada, per la jerarquia, dels drets, els criteris 

i la identitat del treballador; i això fa que sigui més fàcil per a l'entorn laboral el 

consentiment a l'assetjament d'un altre soci i fins i tot a "justificar" perquè prové d'una 

posició jeràrquica o una figura amb el poder. Entenem com una figura amb poder que té 

el màxim nivell de potència, ja sigui per càrrega (jerarquia) o per nombre (grup). 

Concloem que en la lluita contra qualsevol exercici de violència psicològica, perquè 

tingui un mínim de garanties, ha d'incloure una anàlisi crítica de les accions de la persona 

com a social i per tant en la seva actuació dins d'un grup. No oblidem que enfrontar-nos 

segons quin tipus de violència, per part d'una persona, sovint consistirà en aprendre a 

resistir el buit social. 

 

Notes: 

1 text basat en la conferència "mobbing: coneixent el grup assetjant des de l'Antropologia" 
presentat pel mateix autor en el XIII col·loqui internacional d'Antropologia Física "Juan 
Comas", Campeche, Campeche, 6-11 de novembre de 2005. 
2 Parés, M. 2005 "mobbing: ritus d'iniciació i continuïtat en la colla d'assetjament" en 
Agudo Torrico, Juan (OB) cultures, poder i mercat.  Volum XIII. Sevilla. Fundació el 
Monte 

3 Parés, M. 2005 "paraules talismà i eslògans en l'assetjament mediàtic". VI Congrés 
Llatinoamericà de semiòtica i IV Congrés veneçolà de semiòtica. Maracaibo, octubre de 
2005. 
4 Parés, M. "com reconèixer si hi ha un cas de mobbing en una empresa?" Taller 
interdisciplinari "mobbing i violència en el treball" a la III Trobada Internacional de 
prevenció i salut laboral. Vilanova i, May 2005La Geltrú 
5 Piñuel, I. (2003:45). "És comú que els assetjadors actuin en grups, bandes o bandes de 
bullying." 
6 González de Rivera, JL (2002:114). "Els membres del grup cohesionat es reconeixen 
mútuament a través de la seva identificació amb el principi d'olor del clan, un estat 
anomenat" ser de la nostra pròpia. " 
7 Parés, M. 2005 "mobbing: ritus d'iniciació i continuïtat en la colla d'assetjament" en 
Agudo Torrico, Juan (OB) cultures, poder i mercat. Volum XIII. Sevilla. Fundació el 
Monte 

8 Gonzalez de Rivera, J.L. (2002:89) actiu trastorn mediocritat inoperant o síndrome Mia: 
"l'afecte individual de Mia és persistent, desenvolupa fàcilment una gran activitat-
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inoperant, és clar, i té un gran desig de notorietat i influència en els altres, que de vegades 
arriba a tints messiànics. (...) Es tracta fàcilment de dominar petits grups encapsulats que 
no produeixen res, però que assignen funcions (...) que els permeten dificultar o aniquilar 
l'avanç dels individus brillants. " 
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