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Resum  

Aquesta ponència relaciona l'assetjament moral amb la psicopatia, pretén demostrar que 
l'instigador d'un assetjament correspon a un psicòpata socialment integrat i va més enllà al 
postular que en les falses acusacions de mobbing, sovint, s´ encobreix un veritable assetjador 
que es fa passar per víctima i utilitza el procediment judicial com una nova manera de fustigar a 
la veritable víctima. 

Abstract  

This communication relates the harassment moral to psychopath, tries to demonstrate that the 
instigator of a harassment corresponds to a psychopath socially integrated and goes further on 
when postulating that in the false accusation of mobbing, often, a true pursuer conceals itself 
who is made happen through victim and uses the judicial procedure like a new way to harass 
the true victim.  

Article 

Concepte de mobbing 

Per comprendre el concepte d'Assetjament Moral hem de saber que el mobbing respon a un 
pla. Un pla ocult, de què costa adonar-se´n, les següents línies van ser escrites per una 
assetjadora, pervers-narcisista amb un tipus d'agressivitat passiu-agressiva: "tinc un pla perquè 
aquesta persona s' auto-destrueixi ella soleta sense que en cap moment, a la vista dels altres, 
aparegui jo", on queda de manifest que l'assetjament és el resultat d'un pla estratègicament 
dissenyat per l'instigador de l'assetjament. La contribució de l'autora d'aquesta ponència per 
trobar una definició que inclogui tots els elements del concepte és la següent: "l'assetjament 
moral a la feina té l'objectiu de destruir l'estabilitat psicològica d'un ésser humà, a través del 
descrèdit i la rumorologia, amb la finalitat d'encobrir un frau. Es practica assetjant grupalment 
de tal manera que la víctima "estigmatitzada" no pugui defensar-se, que no pugui parlar o que 
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la seva paraula ja no tingui cap valor. La indefensió de la víctima prové de la passivitat dels 
testimonis de la violència, que permeten la destrucció d'un altre ésser humà de manera 
indignament covard "(Marina Parés.2007: 42). És precisament aquest caràcter amoral de 
l'assetjament el que justifica que se l'anomeni assetjament moral en contraposició del terme 
assetjament psicològic. El concepte d'assetjament psicològic circumscriu el maltractament a 
aquest nivell psíquic, però en l'assetjament moral hi ha una perversió de les relacions, i això és 
degut al fet que els assetjadors, col·laboradors i còmplices actuen d'una forma immoral contra 
la víctima, amb actuacions realment cruels i sense pietat, per tant contràries a tota moral; però 
a més aquest assetjament té una altra repercussió en la víctima, ja que li provoca un dany psíquic 
que genera en la víctima un descens del seu estat anímic, és a dir hi ha un descens del "animus", 
de manera que la víctima manifesta una baixa de moral o anímica. Aspecte defensat 
anteriorment per González de Rivera (2002: 34). Per tant podem afirmar que en l'assetjament 
s'afecta la moral en les seves dues concepcions: l'ètica i l'anímica; l'ètica amb referència als que 
agredeixen i l'anímica que fa a la víctima, el que ens justifica per seguir denominant assetjament 
moral. A més arribar a denominar-assetjament psicològic comportaria una resolució psicològica 
del cas, quan és sabut que l'assetjament moral no pot ser resolt amb un tractament psicològic 
per molt acurat que aquest sigui. 

El dia a dia en el tractament i recuperació de víctimes de mobbing ens fa afirmar que cal un 
abordatge social del cas a través de l'aplicació de la teoria dels sistemes; si es tractés d'un 
assetjament exclusivament psicològic amb l'aplicació d'un tractament psicològic el tema seria 
resolt i la realitat ens indica que això no és així. Si bé, la característica principal del mobbing és 
la utilització de la violència psicològica per provocar l'autodestrucció de la víctima. Hi ha dues 
modalitats fonamentals d'exercir aquest tipus de violència: l'activa i la passiva. L'activa és la que 
humilia i degrada la persona produint-li sentiments de desesperança, inseguretat, i pobre 
autoestima, i sovint es manifesta acompanyada d'insults o sobrenoms desagradables. La segona 
modalitat és la passiva, és el desamor, la indiferència i el desinterès. Totes dues es donen en 
l'assetjament moral. Un cop vistes les dues maneres de manifestar la violència psicològica vull 
puntualitzar alguns aspectes, al meu parer, bàsics de l'assetjament moral, el seu caràcter grupal 
i l'encobriment del frau, ja esmentat en altres treballs de l'autora (Parés 2007: 41). Considero 
que aquests dos elements són importants pel seu caràcter definitori de l'assetjament moral en 
les organitzacions i per tant aquests dos elements són els que permetran diferenciar una situació 
de fustigació laboral d'altres supòsits de conflictivitat laboral. Els dos elements definitoris de 
l'assetjament, que acabem de veure: l'existència d'un grup d'assetjament i l'encobriment d'un 
frau formen part d'una unitat que els engloba el de l'abús de poder; per això podem afirmar que 
en el tema de l'assetjament moral l'element determinant és el poder, concretament el poder 
del líder, que està bàsicament encaminat a el manteniment de privilegis en les seves relacions. 
El poder és una cosa que s'exerceix en les interaccions entre els éssers humans i té un doble 
efecte: opressiu i configurador. En el tema de l'assetjament l'accepció opressiva és la que pren 
forma com la capacitat i la possibilitat de control i domini sobre la vida o els fets dels altres, 
bàsicament per aconseguir obediència. Mitjançant l'abús de poder s'obliga a interaccions no 
recíproques, on el que controli tingui mitjans per sancionar i també per premiar a qui obeeix.  

El fals mobbing. 

Un cop definit el concepte de mobbing, cal batejar el que entenem per fals mobbing. La 
psiquiatria forense ens informa que els falsos delictes són formulats per personalitats amb 
patologies delirants o que cursen amb un altre tipus d'alteracions de la personalitat l'element 
definitori és la mentida patològica. Sota aquest paràmetre "fals mobbing" apareixen, per tant, 



dos tipus de situacions diferents: el deliri (la paranoia), i els enganys (fraus) i dins de l'apartat 
dels fraus inclourem a el fals-positiu, és a dir a l'assetjador que es fa passar per víctima com a 
manera d'usar als tribunals com a eines de fustigació a la veritable víctima.  

La Paranoia. Per la terapeuta francesa Marie-France Hirigoyen són els malalts paranoics els 
principals demandants d'un fals mobbing. Citem: "el major perill de les falses acusacions per 
assetjament moral és el que ve dels paranoics, que troben en el tema un suport increïble a la 
seva sensació persecutòria. En la majoria dels casos el diagnòstic és evident. (...) a diferència de 
les víctimes veritables, una persona amb un caràcter paranoic no intentarà fer evolucionar la 
situació cap a cap acord, sinó que intentarà mantenir la seva denúncia contra l'assetjador-
víctima que ha designat (...) Amb un paranoic és impossible argumentar, i els conflictes mai es 
poden resoldre, sinó entrar en un procés sense fi d'acusacions (Hirigoyen 2001: 61). Les 
autèntiques víctimes d'assetjament moral viuen en el dubte, es qüestionen les seves pròpies 
actuacions i busquen solucions que posin fi al seu turment. Els paranoics en canvi, no dubten, 
afirmen i acusen.  

Els Fraus. En l'apartat dels fraus s'inclouen els mentiders patològics, és a dir, aquells proclius a 
mentir i a enganyar per una banda (subjectes amb personalitat histèrica i mitòmana) i aquells 
que fan malbé amb malignitat (personalitat perversa). Per tant afirmem que a més dels malalts 
de paranoia l'altre gran grup de falsos mobbing ve determinat pels manipuladors on la motivació 
és el frau. Els casos de frau en les acusacions de fals mobbing podran ser detectades perquè en 
elles, encara que es dona un dels elements propis d'assetjament, el frau, no serà possible 
determinar l'existència d'un grup assetjador. Una anàlisi més profunda del cas tampoc permetrà 
poder determinar les fases, ni la tipologia de l'assetjament. No podem negar que hi ha persones 
que van a utilitzar i falsejar la figura del mobbing per obtenir prestacions socials tal com passa 
amb altres patologies que poden proporcionar beneficis econòmics. Tot i que el motiu de la 
meva ponència es centra en la figura del fals mobbing entesa com a fals-positiu en el sentit que, 
sovint, es tracta d'un assetjador de secret que no es percep a si mateix com a tal i que, conscient 
o inconscientment, es presenta com a víctima d'assetjament i això és així donada la tendència 
de l'assetjador de fer-se passar per víctima quan és descobert. Coincidim amb Hirigoyen quan 
assenyala que "cal vetllar perquè els casos de falses acusacions d'assetjament moral no vinguin 
a desacreditar i posar en dubte la realitat del que pateixen les autèntiques víctimes (2001: 61). 
En el fals mobbing el tipus de comunicació és paradoxal, és a dir manipulant el llenguatge; en 
canvi una veritable víctima, amb un mobbing autèntic, es comunica a través d'un discurs genuí i 
veraç. 

 



Per aprofundir en la idea que el fals mobbing molt sovint encobreix a un veritable assetjador i 
poder comprendre que, en el cas del fals positiu, estem davant del mateix tipus de persones 
descrites en la psiquiatria forense com personalitats amb alteracions que donen lloc a falses 
acusacions passaré a definir el perfil de l'assetjador segons els experts en la matèria com 
Hirigoyen, Piñuel i González de Rivera. Hirigoyen defineix al pervers organitzacional com pervers 
narcisista i Piñuel coincideix en la seva naturalesa psicopàtica; per la seva banda González de 
Rivera el descriu com afectat del trastorn per mediocritat inoperant activa o síndrome MIA: 
"L'individu afecte de MIA és persistent, desenvolupa fàcilment una gran activitat (inoperant, és 
clar) i té un gran desig de notorietat i d'influència sobre els altres, que de vegades arriba tints 
messiànics" (2002: 89). Per tot l'anterior hem pogut mostrar que l'assetjador laboral segueix els 
paràmetres d'alteració de la personalitat descrits per la psiquiatria forense com aquells 
subjectes promotors de falses acusacions, i que mitjançant un gir pervers es presenta davant els 
tribunals com a víctima de la seva veritable víctima. Segons Field (1) "la resposta estàndard d'un 
assetjador en sèrie quan se'l considera responsable de la seva acció, i tem veure exposada la 
seva falta d'adequació, la seva incompetència, i el comportament desordenat, és respondre amb 
l'estratègia de la negació i contraatacar fingint ser una víctima. És molt efectiu". Per tant 
l'assetjador sovint promou falses acusacions de mobbing en les que desitja mostrar-se com a 
víctima o com un "pobre de mi" com un pas més de l'assetjament cap a la veritable víctima, que 
es veu acusada de fer el que en realitat estan fent amb ella. Segons Hirigoyen (1999: 104) "Si la 
víctima reacciona i deixa de comportar-se com un objecte dòcil, l'agressor es considera 
amenaçat i agredit. Qui, en un principi, havia iniciat la violència, es col·loca ara en posició de 
víctima. (...). El pervers intenta que la seva víctima actuï contra ell per poder acusar-la de 
"malvada". En el fals mobbing, l'assetjador es dona per satisfet en el moment en que rep de 
l'entorn alguna verificació de l'eficàcia de la seva disfressa. Ha aconseguit ser versemblant, s'ha 
burlat la veritat amb l'aparença, però com té consciència de la seva trampa, no pot córrer el risc 
de ser espontani. El abrupte, el sobtat comporta un risc. El risc és el de la irrupció d'alguna 
contradicció que desmenteixi en forma irreversible la validesa del seu fingiment. El fals mobbing 
promogut per un assetjador que es fa passar per víctima podrà ser descobert evidenciant les 
contradiccions i les incongruències en el seu discurs (Parés 2007: 83). La solvència del seu actuar 
està amenaçada per les contradiccions inconscients que ho aguaiten i, que la majoria de les 
vegades el posa al descobert. Només cal estar disposat a detectar-lo i opino que és una obligació 
ètica per part de tots els implicats poder determinar aquests casos de fals mobbing. L'assetjador 
que es fa passar per víctima és un expert manipulador. Per al assetjador, la manipulació dirigida 
a l'entorn té com a finalitat convertir-lo en el seu aliat, ja sigui perquè col·labori en la fustigació 
o bé perquè no faci evident el que és obvi i per això l'única cosa que li demana l'assetjador a les 
persones de l'entorn és que no facin res. El no fer res, implica al capdavall no solidaritzar-se amb 
la veritable víctima. En una situació de denúncia per fals mobbing col·laborar en la fustigació és 
negar la víctima la presumpció d'innocència, i no fer res consisteix a no investigar en les 
motivacions i en els mecanismes d'assetjament. Aquesta ponència pretén donar les claus que 
permetin detectar l'engany en primer lloc valorant en la seva justa mesura la pressió grupal a 
través de comprovar l'existència de l'element grupal de qualsevol assetjament i en els casos de 
frau detectar l'engany en l'anàlisi del raonament i dels arguments esgrimits. Per tant coincideixo 
amb Piñuel que "Assenyalar que no hi ha forma de distingir entre agressor i víctima al mobbing 
és un veritable despropòsit" (2003: 194). En l'assetjament moral el llenguatge es perverteix, cada 
paraula amaga un malentès que es torna contra la víctima escollida. Citem a Hirigoyen "Quan 
un pervers ataca a la seva víctima, sol apuntar al punts febles que se situen en el registre del 
descrèdit i la culpabilitat" (1999: 124). Diem que la manipulació del llenguatge és una eina pròpia 
de l'assetjador psicològic, ja que pretén amagar l'exercici de la violència per una banda, i per 



l'altra fa un ús d'informació privilegiada per fer mal. En el registre de la comunicació perversa, 
cal impedir que l'altre pensi, comprengui, actuï; ja es tracti de la víctima o de l'entorn. En els 
casos de fals mobbing l'entorn correspon a l'autoritat judicial. Sabem que en el discurs de 
l'assetjador hi ha una contradicció que no apareix en el discurs de la víctima. L'assetjador fa 
servir la contradicció intencionalment. La contradicció inclou l'ús de falsedats i d'errors. La 
falsedat la veiem en l'argument que està sostingut sobre una mentida i en el raonament s'oculta 
una equivocació (Parés 2007: 87). Per desmuntar l'argument fals cal buscar les mentides que el 
sustenten i per a això cal anar desgranant un a un els components de l'argument per tal de trobar 
les proves que faran evident la mentida que l'assetjador pretén fer passar per certesa. Cal estar 
alerta i detectar les insinuacions i els malentesos que constitueixen l'argumentació que justifica 
la fustigació a la víctima. Segons Hirigoyen (1999: 96) "El pervers destina totes les seves 
estratègies a enfonsar a l'altre i, amb això, es revaloritza a si mateix". El coneixement d'aquestes 
claus ens proporciona certa immunitat enfront de la manipulació. Ser menys vulnerables ens 
permetrà diferenciar a l'assetjador de la víctima. Per a més aprofundiment sobre el tema 
suggereixo la lectura de "El Llenguatge en el Mobbing" (Parés 2007: 81). La desacreditació de la 
víctima sempre proporcionarà un guany per l'instigador de l'assetjament; el benefici que 
l'assetjador adquirirà amb el descrèdit de la víctima no ho podria aconseguir sense la utilització 
de la fustigació. Concloem que per poder fustigar a un altre ésser humà l'assetjador haurà 
d'exercir dos tipus de manipulacions, una dirigida a l'entorn de la víctima i una altra dirigida cap 
a la persona assetjada. Així les falses acusacions de mobbing estaran promogudes per dos tipus 
de subjectes; d'una banda per aquelles persones afectades per un trastorn mental (paranoia) i 
d'altra per persones que promouen el frau. En aquest últim cas, el frau té lloc a través de la 
manipulació i una subcategoria dels subjectes que els promouen presenten una alteració de la 
personalitat que són coincidents amb el perfil de l'assetjador descrit en tota la literatura sobre 
mobbing, a saber el del psicòpata socialment integrat.  

Assetjador encobert i psicòpata integrat  

Podem afirmar que l'assetjador és un psicòpata integrat. Encara que, més enllà de les contínues 
mentides, manipulacions i argúcies del psicòpata, el problema a l'hora de enfrontar-nos a ells és 
la nostra incapacitat per creure que realment són així. A les persones ens costa creure que no 
els importem en absolut i que ens veuen només com a mers objectes, instruments per 
aconseguir els seus fins o saciar les seves ànsies egocèntriques. Per tant el nostre major handicap 
a l'hora de protegir-nos d'un psicòpata és la nostra tendència a pensar que la gent que ens 
envolta és igual que nosaltres. Com diu Robert Hare (2) "tendim a pensar que la gent és bona, 
inherentment bona. Creiem que si els dones l'oportunitat tot anirà bé (...) I no és així, no és tan 
fàcil". La majoria de les persones són conscients dels seus actes i de les conseqüències dels 
mateixos i són sensibles a les experiències dels altres, al que senten, pensen, i en funció 
d'aquestes percepcions organitzen la seva vida i les seves activitats de manera respectuosa amb 
els altres, els psicòpates no. Per això, podem afirmar que la persona que instiga un assetjament 
moral correspon a un psicòpata integrat. Així, el psicòpata integrat socialment és el responsable 
d'instigar l'assetjament moral en tots els àmbits de la societat, manifestant-se com assetjament 
laboral (mobbing) si la fustigació té lloc en el treball, assetjament escolar (bullying) si aquest es 
realitza a l'escola , assetjament immobiliari si aquest té lloc en l'habitatge, assetjament familiar 
com les relacions que s'instauren quan el psicòpata domina a la seva família, etc. L'individu 
psicòpata manipula a la seva família creant una ovella negra a la qual la resta dels membres 
marginarà, serà el mateix individu que com a company de treball o com a cap va a promoure el 
desprestigi d'un treballador que serà fustigat fins a aconseguir la seva marxa de la organització, 
també és el mateix tipus que de jove va instigar l'assetjament entre escolars i que com a veí és 



capaç de promoure la "caça de bruixes" a l'edifici o al poble d'algun veí que no s'hagi sotmès al 
seu poder fàctic. Si bé és cert que el psicòpata diferència entre el correcte i l'incorrecte, el 
ressaltable és que no li importa gens ni mica. El psicòpata no ha assumit cap ètica, per Garrido 
Genovés és típic del psicòpata la rebel·lió, el desafiament, el erigir-se un mateix com a jutge de 
totes les coses, sense reconèixer una altra llei humana o divina de respectar. Podem trobar casos 
com el d'aquell enginyer que ha aconseguit ser catedràtic d'universitat, mentre a casa i d'amagat 
maltractava físicament als seus fills i ara com a empresari és conegut per la seva capacitat per 
humiliar als seus empleats; però s'ha revestit de tant prestigi que ningú s'atreveix a denunciar-
ho. El trastorn de la psicopatia sol iniciar-se en la infància i en l'adolescència, amb mala conducta 
escolar, maltractament d'animals o nens petits, agressivitat, violència, mentides freqüents i 
delictes menors com robatoris o danys a la propietat aliena. 

 

 

No podem deixar d'esmentar que avui dia la societat occidental té els coneixements per a poder 
abordar aquestes situacions però paradoxalment no és efectiva en resoldre-les. No s'estan 
resolent els casos d'assetjament, per contra sembla ser que la violència psicològica de 
l'assetjament s'ha estès a totes les relacions interpersonals incloent-hi les noves tecnologies, és 
per això que, cal preguntar-se si la nostra societat sap donar resposta a aquest tipus de violència 
psicològica o per contra està seduïda i reprodueix esquemes psicopàtics, en els que la fi justifica 
els mitjans, on el brètol amb èxit és valorat i on la burla dels més febles és motiu de broma. La 
nostra és una societat narcisista, on la imatge i l'èxit predominen sobre l'ètic i el correcte. Hi ha 
un desistiment davant el pervers que enganya, ja es tracti d'aquesta part de la classe política 
que s'aprofita del càrrec en lloc de donar un servei públic, tant si es tracta de la fustigació o 
assetjament a què són sotmesos alguns famosos a TV. Tot això no provoca cap reacció adversa, 
per la qual cosa podem afirmar que l'assetjament moral és un autèntic mal social ja que es 
fomenten les seves pràctiques, es potencien i es premien. Citem a González de Rivera "no vaig 
a continuar comentant la tràgica situació del món actual, en què la gent brillant, devota i 
innocent, són malalts i els trepes psicòpates, el parangó de la salut i l'èxit social" (2002: 192 ). 
Sabem que la majoria d'aquests psicòpates integrats mai trepitjarà una presó, mai cometrà 
delicte; però enganyaran, manipularan i arruïnaran les finances i les vides dels que tinguin la 
mala sort o la imprudència d'associar personal o professionalment amb ells. Els afectats per 
assetjament han tingut la desgràcia de topar-se laboralment amb un d'ells, han estat enganyats, 
manipulats i els han portat a una situació de fustigació inhumà i cruel enfront de la impassible 
mirada de molts i el silenci covard d'altres. Aquesta ponència té la pretensió d'ajudar a la 
detecció d'aquestes persones sense consciència, per part de les que si la tenen, perquè ajudin 



valentament la víctima de mobbing amb la seva solidaritat. Cal exigir que tots els humans siguin 
tractats com a tals. No hi ha dubte que les organitzacions que cauen sota el poder d'un psicòpata 
integrat acaben convertint-se totes elles en organitzacions psicopàtiques, en què es 
reprodueixen insistentment casos successius d'assetjament. En el tema del cinisme dels 
perversos hi ha dues qüestions en la taula, la primera intentar defensar-nos de les seves urpades 
i els seus menyspreus i la segona plantejar-nos, entre tots els éssers humans no-perversos, si els 
avenços teòrics i científics de "els Mengele" han de ser acceptats sense qüestionar-nos els 
mètodes poc ètics que han fet servir per obtenir-los. Les qüestions plantejades són: Cóm a 
societat, perdem o guanyem deixant que un pervers guanyi credibilitat amb el nostre suport ?; 
Hem de deixar que un violent s'atribueixi el dret de liderar estudis sobre la violència? ; On 
deixem l'ètica en relació amb la diferència entre l´ "estudi" i l'exercici quotidià de la violència? , 
Es pot donar credibilitat a estudis liderats per persones que exerceixen violència en el seu diari 
quefer? Molt em temo que, els assetjadors, van a usar aquests estudis i la difusió dels mateixos 
a través de les revistes científiques per inocular-nos dues idees: 

1r que la violència és innata a l'home i no pot ser erradicada i 

2n que la víctima de violència és en part responsable de la mateixa.  

Per què penso així? Veuran, amb els perversos que he conegut al llarg de la meva vida he pogut 
comprovar que aquestes dues idees són les que guien les seves vides i la relació amb els altres. 
I són les que permeten perpetuar sistemes de violència simbòlica. Una resolució positiva d'un 
cas de mobbing ha de contemplar que l'assetjador no aconsegueixi l'objecte desitjat, que és la 
destrucció de la víctima, en cas contrari servirà com a reforç d'aquesta estratègia assetjadora, 
de manera que és probable que l'assetjador torni a fer ús d'aquesta tècnica que li ha estat tan 
profitosa per a ell i amb això que s'instauri l'assetjament com una forma d'operar habitual. 
Aquesta ponència té la pretensió d'evitar el perill que el concepte d'assetjament moral acabi 
perdent credibilitat. 

Notes: 

(1) Tim Field. "El perseguidor es fa passar per víctima". Disponible a: 
www.acosomoral.org/Tfield2.htm  

(2) Robert Hare "Entrevista a Robert Hare". Disponible a: www.acosomoral.org/Hare1.htm  
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