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El psicòpata 

El psicòpata és perillós per la seva capacitat per fingir emocions que mai se sent, aconseguint 
enganyar les víctimes. Ell està constantment buscant el seu propi plaer, ell és solitari, molt 
sociable i encantador mirant. Ell creu que tot se li permet i és despertat pel risc i prohibit. Quan 
es sap, que finalment aspira a humiliar a la víctima per recuperar l'autoritat i millorar la seva 
autoestima. Per a ell, el que realment li interessi és el desig de dominar, de sentir-se superior. 
Les dones constitueixen només un 11% de psicòpates en sèrie. Solen ser molt menys violents 
que són metòdic i molt acurat. Planegen minuciosament i d'una manera tan subtil, provoca mals 
de cap reals per descobrir-los. La investigació sobre el tema Mostra que darrere d'aquestes cares 
fràgils que inspiren la tendresa unes quantes vegades, i altres compassió, s'amaguen veritables 
ments psicopàtiques i criminals. Els experts que van definir els conceptes de psicòpata criminal 
i psicòpata subclínic (Integrat) van ser el psiquiatre americà Hervey Milton Cleckley i el psicòleg 
forense canadenc Robert D. Hare. 

Psicopatia. 

Segons les estimacions de l'organització mundial de la salut, el 2% de la població pateix aquest 
trastorn. Tot i que alguns estudiosos estimen que constitueixen el 6% de la població mundial.  
La majoria d'ells mai no pas peu en una presó, mai cometre cap delicte. Però enganyaran, 
manipulen i arruïnen les finances i vides d'aquells que tenen la mala sort o imprudència 
d'associar-se personalment o professionalment amb ells. 

Hi ha diversos graus de psicopatia, individus amb un nivell molt alt de psicopatia que des de molt 
joves comenten sobre delictes i són detectats pels sistemes de protecció de cada comunitat i 
que entren en el sistema penitenciari, en repetides ocasions. Hi ha altres individus amb un nivell 
de psicopatia lleu que aconsegueixen eludir els controls socials i que no entren al sistema 
penitenciari, són els anomenats psicòpates socialment integrades. S 'anomenen socialment 
integrats perquè han après a camuflatge de la seva psicopatia i semblen persones normals. Els 
afectats per l'assetjament han tingut la mala sort de trobar-se amb alguns d'ells, ens han 
enganyat, ens van manipular i ens van portar a una situació d'assetjament inhumà i cruel davant 
la mirada impassible de molts i el silenci covard dels altres. 

Gradació psicopàtica: 

1- Els psicòpates (d'alt nivell) són els grans delinqüents: dictadors, assassins en sèrie, 
pederastes, violadors, criminals de guerra, traficants humans, grans estafadors, 
maltractadors de la família (de dones, nens i gent gran).   
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2- Psicòpates (lleus) són els psicòpates integrats: polítics i caps d'estat que enriqueixen la 
propietat a Costa dels seus súbdits, promotors d'assetjament mediàtic, emprenedors 
que maltracten els seus subordinats, grans venedors, falsificadors (divises, obres d'art, 
etc.), defensors de l'assetjament immobiliari, de persones que instiguen un assetjament 
laboral, de l'assetjador domèstic i també del menor que incita 

 

El que diferencia les diferents psicòpates és el nivell de perversió i la capacitat de camuflar la 
seva personalitat. El que tots els psicòpates tenen en comú són característiques psicopàtiques. 

 

Característiques psicopàtiques 

Aquest trastorn sol començar en l'adolescència o fins i tot en la infància, amb males conductes 
escolars, els animals o l'abús infantil, l'agressivitat, la violència, les freqüents mentides i faltes 
com el robatori o el dany a la propietat d'altres persones. Les característiques psicopàtiques són: 

1. Cruel despreocupació sobre els sentiments dels altres i la falta d'empatia. Els falta en els 
principis morals: només valoren altres en la mesura que poden ser de qualsevol ús per a ells no 
tenen objectes a córrer sobre els drets dels altres quan són un obstacle per a la consecució dels 
seus propòsits. Són manipuladors, utilitzen altres per aconseguir els seus objectius i no dubten 
a aprofitar les debilitats dels altres, que sovint descobreixen ràpidament. Són també una 
mentida extremadament deshonesta amb freqüència i amb gran facilitat.   

2. actitud marcada i persistent d' irresponsabilitat i descuit per normes, regles i obligacions 
socials sempre guiades per les seves pròpies regles. En el historial del psicòpata abunden actes 
delinqüencials como robatoris, agressions, xantatges, estafes, violacions i fins i tot crims. Sovint, 
els actes de delinqüència no son detectats o perseguits judicialment.  

3. incapacitat per mantenir relacions personals duradores. Les seves relacions interpersonals 
són fredes i superficials són d'interès només en si mateixes, sovint veuen els altres com a 
objectes intercanviables. Són incapaços de sentir-se afecte pels altres, encara que poden 
aparèixer d'una altra manera si ho consideren necessari. No són capaços de mantenir relacions 
romàntiques duradores sent generalment infidels i sexualment promiscu.  

4. molt baixa tolerància a la frustració o llindar baix per abocaments d'agressivitat, que condueix 
fins i tot a comportaments violents. Impulsiu per natura no mesuren el perill o conseqüències 
de les seves accions, participant repetidament en actes arriscar-se i altres com conducció 
temerària , consumint substàncies addictives o participant en actes criminals. En ser incapaç de 
tolerar les frustracions, poden ser molt violents si no aconsegueixen el que són proposats pels 
mitjans pacífics. 

5. Incapacitat per sentir culpa i aprendre de l'experiència, especialment el càstig. La manca de 
sentiments de culpa mai admetent el més mínim remordiment o vergonya per la seva indignació. 

6. va marcar una voluntat de la culpa d'altres o d'oferir racionalitzacions inversemblants de 
comportament conflictiu. El seu raonament es tradueix en tot tipus de justificacions per les seves 
accions de manera que el psicòpata Mostra a si mateix com a incomprès o víctimes de la societat.   

7. irritabilitat persistent. Propensos a l'avorriment que busquen contínuament emocions 
intenses i es consideren a sí mateixos com persones d´ acció, intrèpids o temeraris. Poden 



generar simpatia en algunes persones per la seva aparent independència i temeritat o 
imprudència.   

Psicòpates integrades es caracteritzen per la mentida brillant, de vegades per l'enorme plaer de 
fer-ho i amb res obvi per guanyar, i també semblen ser nois encantadors. Però el que realment 
volen és exercir el poder sobre un altre ésser humà. 

Citem Pozueco (1): "en general, els psicòpates intenten iniciar un contacte íntim presentant-se 
a si mateixos com a bona gent, amb gran amabilitat, etc., però sempre manipulant la realitat, ja 
que realment no ho són, aspectes que les víctimes no perceben fins que els seus socis psicòpates 
es treuen la seva màscara, es a dir, fins que canvien de comportament i comencen a mostrar-se 
tal como son”  (Pozueco, 2010). 

Seguim citant Pozueco (2): "sens dubte, com la imatge que donen aquestes persones, aquests" 
avantatges "no són res més que aparicions, que també han estat destacades per autors com 
Cleckley (1941, 1976), Hare (1993), Lykken (1995) i Garrido (2000), entre d'altres, marcant, 
després de molts anys d'investigació, posant-se a l'avantguarda de casos reals, la psicopatia 
integrada és especialment destacada en persones d'alt estatus socioeconòmic i professional, 
citant exemples/casos de metges, professors, polítics, artistes, emprenedors, etc. 

Aquest resum té la intenció d'ajudar a detectar aquestes persones sense consciència per part 
dels que l'han d'ajudar amb valentia al mobbing víctima amb la seva solidaritat. 

Notes: 

(1) Pozueco Romero, José Manuel. " Psicòpates integrat perfil psicològic i personalitat ". 
EOS editorial. 2010. Madrid. Espanya 

(2) Pozueco Romero, José Manuel. "PSICÒPATES INTEGRADES/SUBCLÍNIQUES EN 
RELACIONS DE PARELLA: PERFIL, ABÚS PSICOLÒGIC I FACTORS DE RISC/. Extret de 
http://www.papelesdelpsicologo.es/PDF/2169.pdf 
 

Psicòpates socialment integrats 
Per Iñaki Piñuel – 2016 

(1) Extret de l'entrevista a "la Vanguardia". 
https://www.lavanguardia.com/cultura/20161025/411316571590/en-espana-hay-
seis-millones-de-psicopatas-puros-y-personalidades-psicopaticas.html 

Madrid, 25 d'octubre (EFE). -A Espanya hi ha més de 1.000.000 "psicòpates pures" i entre quatre 

i 5.000.000 "psicòpates normalitzades o integrades", entre narcisistes, trepes, maquiavèl·lic o 

malvats, segons el professor de la Universitat d'Alcalá de Henares Iñaki Piñuel. L'investigador ha 

proporcionat aquesta dada a l'FNAC del Callao durant la presentació del seu llibre "Love zero". 

Com sobreviure a l’amor amb psicòpates, publicat per l'esfera del llibre. 

En l'obra, explica com detectar aquest tipus de parelles tòxiques, com desfer-se'n i quines són 

les vies per a la recuperació de les víctimes. 

http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2169.pdf
https://www.lavanguardia.com/cultura/20161025/411316571590/en-espana-hay-seis-millones-de-psicopatas-puros-y-personalidades-psicopaticas.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20161025/411316571590/en-espana-hay-seis-millones-de-psicopatas-puros-y-personalidades-psicopaticas.html


"Amor zero" o l'aparició de l'amor "no és un fenomen residual", ha assenyalat el professor, 

després d'indicar que a Espanya hi ha entre un 2 i un 3 per cent "psicòpates pures" (més de 

1.000.000 persones) i entre un 10 i un 12 per cent (quatre o 5.000.000 persones) de "psicòpates 

integrades". 

Ha assenyalat que hi ha psicòpates integrades que es troben a la presó com el cas de José 

BRETÓN o els pares d'Asunta Basterra, "que van assassinar els seus fills amb fredor, però que 

abans ho feien eren persones normals, bons veïns i bons professionals, que no havien generat 

cap tipus d'alarma social". 

La majoria dels psicòpates de la nostra societat no vindrà a matar a ningú, però poden ser caps, 

companys de feina o veïns, que, encara que no cometen actes delictius, es comporten com 

"depredadors emocionals, socials i psicològics absoluts", va subratllar Piñuel. 

Un psicòpata integrat es presenta a tots com una persona encantadora i meravellosa, dotada 

d'una imatge pública impecable, però que és "un ésser sense emocions, que no té empatia i 

sense la capacitat de redreçar el seu comportament, de manera que tenir com a parella amb tal 

individu pot ser la major experiència de victimització en aquest món", ha estressat. 

Els psicòpates s'especialitzen en "aprofitar-se dels altres" i operar en "un estil de vida 

parasitària" amb l'objectiu de destruir progressivament les seves víctimes "explotant 

socialment, econòmicament, sexualment i emocionalment i robant tota la seva energia 

psíquica", va detallar. 

 

Perfil Assetjador i Assetjat 

Per Marina Parés SOLIVA. 2020. 

 

(1) Extret de "apropar-se al psicòpata socialment integrat. Una visió històrica "taula de 
psicòpates integrades. 9 Congrés virtual de Psiquiatria-Inter psique 08 on-line-febrer 
2008. Disponible a http://www.acosomoral.org 

Perfil assetjador 

Cal assenyalar que l'assetjador és un d'aquells personatges que es cola en qualsevol organització 
i que a través de la seva habilitat en les pràctiques de simulació i a través de la destrucció 
psicològica dels seus oponents aconsegueixen escalar i pugen a posicions de poder. Tots els 
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estudis fins a la data confirmen que el perfil de les persones que assetgen correspon a un 
trastorn de la personalitat anomenada psicopatia, se'ls anomena psicòpates socialment 
integrades perquè semblen estar adaptats a la societat, però trenquen constantment les normes 
de convivència. 

El psicòpata es caracteritza per un desig de tenir poder o ascendent sobre les persones que 
l'envolten i per la seva amorositat. Són persones que no tenen un control ètic intern, i tot i que 
coneixen la diferència entre el bé i el mal, això no els atura en l'anhel d'assolir els seus objectius. 
Arribar a tenir una posició per sobre dels altres és el seu objectiu principal i per aconseguir-ho 
vostè no tindrà objectes sobre l'ús de l'engany i la mentida. Res no els aturarà, ni la paraula 
donada, ni les amistats. Són persones que aconsegueixen encantar el proper entorn a través de 
la simulació, per plantejar-se com a millor gent del que realment són. Només es descobriran les 
seves accions, per tant, el coneixement d'aquesta manera, especial, de la violència és l'únic camí 
que tenen altres persones, per poder defensar-nos contra els psicoterrorisme en el treball. 

Quan un treballador està sotmès a un assetjament persistent per caps i col·legues en el seu lloc 
de treball, ell o ella ha de conèixer algunes coses que l'ajudaran a sortir d'aquesta situació. Si la 
persona que està assetjada no és conscient del que estan fent amb ella serà molt difícil per a ells 
defensar-se bé. Et diré per què això succeeix. És important que sapiguem que l'assetjament 
moral a la feina és promogut per un tipus de persona que pateix un trastorn de la personalitat 
anomenada psicopatia, i una gran part de les persones que pateixen aquesta alteració es 
presenten a la resta de la societat com a persones normals, fins i tot si no ho són; per tant, 
aquests psicòpates estan socialment integrats i poden tenir un gran prestigi social dins de la 
institució, que els permet influir en altres persones de l'empresa que seran persuadits per 
ajudar-los a desfer-se d'aquells que, d'una manera o altra, són molestos. 

El psicòpata integrat es farà malbé els seus companys humans com si es tractés d'un acte de 
Justícia, per la qual cosa convencerà el seu entorn que la víctima escollida mereix el càstig de la 
humiliació i l'ostracisme, i fins i tot intentarà fer que la pròpia víctima se senti culpable i digne 
de l'assetjament a què està sotmès. Aquest sentiment de culpa és el principal motiu que 
impedeix a la víctima de buscar una sortida de la seva situació. Així, per tal de sortir d'una 
situació d'assetjament moral a la feina cal que la víctima escollida sàpiga quin tipus de fenomen 
es submergeix en, i per fer-ho és essencial que estigui ben informat del que la literatura sobre 
el tema es defineix com assetjament moral, la víctima de mobbing, se li donarà un avantatge 
afegit i serà la constatació que ella no és culpable de res, i que aquells que són culpables són els 
que exerceixen violència contra els altres. El moment en què un ésser humà és conscient que no 
és culpable i que no mereix ser tractat d'una manera hostil comença una dinàmica imparable i 
que no és altra que la lluita contra aquesta situació injust a la qual se  sotmet.   

Perfil de l´assetjat 

Els estudis sobre perfils apunten a com a element definidor de la figura de l'assetjador un 
subjecte amb alteració de personalitat, per a la terapeuta francesa Hirigoyen (2) aquestes són 
personalitats perverses, per al psiquiatre espanyol González de Rivera (3) són subjectes afectats 
per la síndrome del mediocre inoperant actiu (Mia). D'altra banda, no hi ha la mateixa 
unanimitat per definir el perfil de la víctima d' assetjament, el professor espanyol Piñuel (4) 
considera que són professionals brillants i talentosos que viuen amenaçats per les persones amb 
alteracions de la personalitat com els assetjadors, en comptes per en González de Rivera, hi ha 
tres grups de persones susceptibles a l'assetjament, les persones brillants, les personalitats 
innovadores, ja que tots dos es viuen amenaçant l'assetjador i algunes personalitats febles. 



La meva opinió sobre la figura de l'assetjador és absolutament coincident amb la literatura 
existent sobre el tema, però soc de l'opinió que no hi ha cap perfil definidor de víctima 
d'assetjament moral a la feina perquè entenc que qualsevol pot esdevenir una víctima si es 
produeixen les següents dues circumstàncies: 

1- que coincideixi amb una persona psicopàtica en el seu entorn de treball i que, a més, 
2- l'organització a la qual pertanyen tots dos ho consenteixí. 

En la meva opinió (5) ningú no és lliure de convertir-se en víctima d'assetjament moral en el 
treball. Sovint, els meus pacients es culpen a si mateixos per fer o dir alguna cosa que va 
provocar la intimidació. Se senten culpables i els membres de la seva família també expliquen 
que l'assetjament es deu al caràcter de la víctima.  En alguns casos s'argumenta que es tracta 
d'una persona molt conciliadora que no ha estat capaç d'aturar els peus de l'assetjador, i en 
altres que la víctima té un caràcter reivindicatiu que els fa tenir mania. Cal dir-ho fort i ferm que 
l'origen d'una situació d'assetjament no està en el caràcter de la víctima i en canvi l'origen si es 
troba en el tipus de personalitat de l' assetjador principal. La víctima, en el seu caràcter, submisa 
o reivindicativa, mai abans de coincidir amb un psicòpata integrat havia estat sotmesa a un 
tracte tal; en canvi en la vida laboral, familiar i social de l´assetjador principal existeixen 
antecedents d´haver assetjat amb anterioritat a d´altres éssers humans, , què més es necessita 
per deixar de culpa a la víctima i ser conscients de la seva innocència? . 

Notes: 

(1) Parés Soliva, Marina. "Aproximació al psicòpata socialment integrat. Una visió històrica "taula 
de psicòpates integrades. 9  Congrés virtual de Psiquiatria-Inter psique 08 on-line-febrer 2008. 
Disponible a http://www.acosomoral.org 

(2) Hirigoyen, Marie-France, “Assetjament moral. Maltractaments psicològics en la vida 
quotidiana”, editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 1999. 

(3) González de Rivera, José Luis, “El Maltracte psicològic”, editorial Espasa Prácticos, Madrid, 
2002 

(4) Piñuel, Iñaki, mobbing. “Com sobreviure a l'assetjament psicològic en el treball”, editorial Sal 
Terrae, Madrid, 2001 

(5) Parés Soliva, Marina. "Les fases del mobing" a “Quan el treball ens castiga. Debats sobre 
mobbing a Mèxic” de Peña Saint Martin et al (comp). Ed EON. 2007. cap 2 pag. 41 a 63 i en 
"qualsevol pot ser una víctima". Disponible a 
http://www.acosomoral.org/victima%20de%20acoso.htm 3 

 

2002 ASSETJAMENT PER ABÚS DE CONFIANÇA 

 

Assetjament per abús de confiança 

per Marina Parés SOLIVA. D. en T.S. i expert social. Legal. D'octubre de 2002. 



Això sol ser el que succeeix entre els companys de feina; tot i que també pot ocórrer entre la 
relació cap-empleat quan hi ha hagut una relació d'amistat dins de la relació laboral. La 
motivació és l'enveja, no només de no ser capaç de gaudir del bé de l'altre, sinó de la necessitat 
de destruir l'altre. En aquests casos és on és més visible l'estratègia de la fase de seducció, amb 
la captura o absorció de la qualitat de la víctima. 

És un veritable conflicte interpersonal que es desenvolupa en el lloc de treball i utilitza les coses 
de treball per destruir, però que el seu origen està en l'enveja o gelosia d'algú. Aquest tipus, que 
és aquest treballador que manipula tot per desfer-se d'un company de feina. Es manipula el 
medi ambient, els caps, els clients, per desacreditar a la víctima, no es preocupa pel treball, que 
té una actitud totalment injusta a l'organització que li tolera des de l'ànsia personal de destruir 
ve abans de qualsevol altre treball de valoració. No li importa, ni pensa en això, generant un 
clima de treball dolent, pèrdues econòmiques a l'empresa, baixa qualitat del producte, l'única 
cosa que el mou és el seu afany per destruir. I passa una gran energia en ell. Sembla incansable, 
tenaç en el seu objectiu destructiu. 

És una lluita sense regles, sense lleis, són vil, accions bojos. S'introdueix una escalada de 
violència progressiva. La víctima té dificultats per sortir d'aquesta relació, però això és 
absolutament necessari si no vol deixar-se destruir. El més important és tractar de desvincular-
se emocionalment de l'agressor. Si bé encara estem plorant, us entenem, recordem l'etapa 
anterior de relació idíl·lica, estem perduts. Fins i tot si fa mal, hem de saber que si no es talla els 
vincles afectius, que va a fer mal més. Aquesta persona no ens estima bé i ell no volia nosaltres 
abans, jo sé que fa mal, però si no es talla, ens destruirà. És el seu objectiu: destruir-nos, i no 
hem d'oblidar-ho. 

Reconeixent i acceptant que mai hi va haver un veritable interès en nosaltres és un pal més. Ser 
assetjat és rebre molts pals (segons “Mobbilizate” extret dels fòrums Pam de PAM 2002) i sortir 
de la intimidació no és fàcil. Algunes conseqüències d'aquestes ferides d'apunyalar trampa, en 
l'afectat, són: l'aparició de sentiments veritables de desconfiança i baixa autoestima. Es 
necessita temps per tornar a provar la resta de la humanitat, i reconèixer-se bé i valuós. Trobar 
suport entre iguals ajuda a escurçar les fases de recuperació. 

Pot ser més fàcil mantenir el treball en l'abús de la confiança que en l'abús de poder, però les 
repercussions emocionals, en la meva opinió, són més greus. L'atac està destinat a destruir 
l'essència de la víctima. Molts treballadors no tenen més opció que triar quedar-se en el seu lloc 
de treball tot i ser maltractats en ells pels seus companys. Un bon rendiment de la jerarquia pot 
aturar el bullying. També és cert que si la jerarquia no actua o està posicionat al costat de 
l'assetjador, l'assetjament s'expandeix i les mesures organitzatives de l'assetjament per abús de 
poder comencen a aparèixer. 

 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'ABÚS DE CONFIANÇA 

El que vaig escriure en els fòrums d'edat PAM: 

"Quan la intimidació prové d'algú que ha estimat o apreciat, a més de ser un atac a la dignitat, 
és una traïció d'una sensació de confiança. Malauradament, sé el que els draps ferit. Els meus 
assetjadors, a més de les relacions laborals, plantejades com a amics per a vuit! Anys. Tingues 
en compte que mai et vas voler o t'apreciem. No, no a ella, no a ningú. Quan una persona ha 
crescut en un entorn d'assetjament familiar, pot succeir dues coses que es converteixen en un 



assetjador perfecte; a un grau molt alt, ja que hi ha hagut una "millora" generacional o que és 
una molt bona persona i no pot actuar de manera perversa. Del que dius, estimada, ets 
essencialment bo. Potser més que molts o almenys ha estat el teu torn per demostrar-ho més. 

Una paraula de Consell: Uneix-te A aquest fòrum i cuida't. 

Tornant..., és fins a vostè. Però hauràs d'aconseguir forts. Sempre pots tornar si ho deixis per un 
temps, en canvi si estàs obligat a abandonar-lo, el torn és més difícil. " 

 

Identificar el psicòpata 
Per Alicia Martos 

Extret del bloc: la comunicació no verbal. El que no ens diuen 

 

Dotze senyals no verbals per identificar-les 

La psicopatia no es converteix en una malaltia mental, és un trastorn de la personalitat antisocial 
que es caracteritza, sobretot, per la manca de sentiments (anestèsia afectiva), absència 
d'empatia, culpa o temor, són molt egoistes, freds i éssers manipuladors, que no se senten, però 
si que 'simulant' molt bé certes emocions per assolir els seus objectius. Però aquestes persones 
no són sempre criminals, hi ha "psicòpates reeixides", que poden viure en el seu propi edifici, 
ser el seu cap, dirigir un país o vendre un cotxe, que estan entre nosaltres. "Afortunadament", 
els psicòpates tenen unes característiques especials en el discurs, en els gestos utilitzats, en la 
forma en què s'expressen tant verbal com no verbal, la qual cosa pot transmetre senyals 
alarmants de la seva veritable personalitat. 

L'investigador més prestigiós del món és el psicòleg Robert Hare que ha advertit indicadors 
excepcionals per detectar aquesta peculiar tipologia de personalitat que enumerem a 
continuació: 

- Les úniques emocions reals que vostè pot experimentar de vegades són la ira i el 
menyspreu (tots els altres són falsificar). 

-Tenen aquesta incapacitat emocional que, de fet, no saben categoritzar els sentiments com a 
bons o dolents, no saben com discernir emocions o comportaments com a positives o negatives. 
Si demaneu una opinió sobre un rendiment bo o dolent, no sabran què contestar o es confonen 
expressament el bé del mal. 

- Ells respondran amb ira en lloc de por en situacions de frustració o amenaça. 

-Els psicòpates es troben molt sovint i amb facilitat. I també donaran senyals directes de 
satisfacció o plaer enganyant als altres. Ekman diu que "el plaer de fer trampa". Tanmateix, no 
enganyen millor, però són més propensos a provar. 



- Les seves expressions de remordiment o el penediment serà convincent i l'ús de 
paraules emocionalment freda i frases. 

- Pregunti sobre la seva família, parella o amics. En aquesta situació hauran d'anar a 
descripcions emocionals, però, no entenen o ser capaços d'utilitzar paraules emocionals, i si ho 
fan donaran definicions de diccionari, mecànica, robòtica, no natural. 

- Són persones que poden ser físicament i intel·lectualment molt atractives, tenir cura de 
la seva imatge personal en detall, són polits i fins i tot obsessius amb la seva aparença i al seu 
torn molt qualificats amb la paraula, loquaç, culte i distingit. 

-Tenen una gran capacitat per manipular i enganyar, i també extraordinària discrepància entre 
el que diuen i el que fan. El seu propi discurs conté afirmacions que semblen conceptualment 
inconsistents entre elles. Utilitzen retraccions freqüents (dues declaracions incongruents 
juntes). 

- Mirar a la seva manera de parlar: els psicòpates parlen generalment més ràpid i més 
baix que els no-psicòpates, sense inflexions sobre el ritme, tot pla. 

- Veure els seus moviments, els seus gestos: els psicòpates utilitzen més gestos de la mà, 
i aquests eren més rítmics del que és habitual (com si tinguessin un testimoni a les mans que 
guiaven el ritme del seu discurs). 

- Són més agressius en la comunicació: estableixen més contacte visual, molt directe i 
constant, que no pas els no psicòpates. Mantenen una distància més curta de l'interlocutor, 
envaeixen el teu espai personal. 

- Ells somriuen menys del normal en una conversa diària i mostren un parpelleig més alt. 

Extret del bloc. Comunicació no verbal. El que no ens diuen 

https://blogs.20minutos.es/comunicacion-no-verbal-lo-que-no-nos-
cuentan/2016/05/04/conoces-a-algun-psicopata-doce-senales-no-verbales-para-identificarlos/ 

 

 

2020- LA PSICÒPATIA SUBCLÍNICA 

 

El psicòpata Subclínic 

(1) A càrrec de Paz Velázquez de la Fuente. 
Extret de "el psicòpata subclínic o integrat en les relacions de parelles: abús psicològic". 
http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/perfiles-
criminales/item/2911-psicopata-maltrato- 
 

En la dècada de 1980 Robert Hare utilitzant els criteris de Cleckley va crear una eina d'avaluació 
anomenada PCL (psicopatia checklist) i a partir d'aquest moment la psicopatia es va entendre 
com un trastorn de la personalitat composta per dos factors: 

http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/perfiles-criminales/item/2911-psicopata-maltrato-
http://cj-worldnews.com/spain/index.php/en/criminologia-30/perfiles-criminales/item/2911-psicopata-maltrato-


FACTOR I (interpersonal/afectiu): engloba trets de personalitat com la grandiositat, la crueltat, 
la falta d'empatia (manca d'empatia emocional, perquè si tenen empatia cognitiva), manca de 
culpa i remordiment, fredor emocional i una gran capacitat per manipular als altres. 

FACTOR II (desviació social): això es refereix més al comportament antisocial, que és descrit com 
un patró de comportament inestable, impulsiu i altament criminalment versàtil. 

Aquest trastorn de la personalitat s'ha estudiat tradicionalment a la població penitenciària, ja 
que té un fàcil accés a la Mostra i és on més probable és trobar psicòpates. No obstant això, no 
tots els subjectes amb trets psicopàtiques i comportaments són a la presó. El conjunt 
d'assignatures que no han dut a terme conductes delictives i per tant no han entrat en contacte 
amb el sistema judicial en qualsevol moment, són psicòpates subclíniques o psicòpates 
integrades en la nostra societat. 

El terme "subclínic" simplement es refereix al fet que aquests subjectes mai han entrat a la 
presó, no que no tinguin les característiques necessàries per ser considerades psicòpates. La 
varietat subclínica d'aquest tipus de personalitat és molt més habitual que la clínica o jurídica 
forense i viu integrada en el nostre entorn quotidià entre tots nosaltres, podent-se trobar en 
oficines, grans empreses i multinacionals, àmbit de política, finances, és a dir: en qualsevol àmbit 
de la nostra societat i molt proper a nosaltres. 

La diferència fonamental entre els psicòpates penals i els psicòpates integrats (no delinqüents) 
és la Comissió concreta d'impagament penal (robatori, prevaricació, delicte fiscal, homicidi, 
agressió sexual) ja que ambdós tipus de psicòpates tenen la mateixa estructura bàsica de 
personalitat i emocions que són diferents en el costat conductual: alguns són antisocials i 
criminals i altres no 

Els psicòpates tracten a altres com a mers objectes, "cosifiquen" la gent i actuen sempre per al 
seu propi benefici, ja que són gent molt egoista. Les seves marques d'identitat són l'engany, la 
mentida, el menyspreu als altres, i la manca d'empatia. La seva personalitat es caracteritza per 
la seva loquacitat, el seu gran encant superficial, un sentit exagerat del seu propi valor, un 
egocentrisme marcat, una manipulació contínua dels altres i la seva incapacitat per establir 
relacions afectives amb els altres (llebre, 1984; 1993). 

Els seus propòsits sempre estaran enfocats a aconseguir beneficis concrets de diversa índole: 
sexual, econòmic, posició social, prestigi acadèmic, reconeixement davant de tercers, 
promocions professionals, protagonisme dels mitjans de comunicació, etc. 

L'abús psicològic pot incloure la humiliació, la desqualificació o el ridícul (tant pública com 
privada), la negació dels sentiments, la manca de suport a la teva parella i la falta d'empatia, els 
comentaris de infravaloració, les conductes de no reconeixement de l'èxit personal i professional 
de la teva parella, l'aïllament social i econòmic de la parella de la resta del 

Psicòpates subclíniques són propensos a participar en comportaments sexuals de risc i emprar 
tàctiques coercitives per obtenir el sexe, incloent l'ús de drogues o actes d'intimidació física o 
verbal. Empren el seu característic encant superficial, loquacitat, habilitats manipulatives i altres 
trets que el caracteritzen per aconseguir altres relacions fins i tot amb una parella estable. Tenen 
altes taxes d'impulsivitat i presa de riscos. Busquen constantment la novetat en les seves vides i 
per tant tenen més parelles sexuals i un estil menys restrictiu de vinculació, sent infidel a la 
persona amb la qual han arribat a un compromís. Ells atacar emocionalment als seus socis que 
busquen erosionar la seva autoestima i la vergonya d'ells, tot per tal d'augmentar el grau de 



control i el seu poder sobre ells, i sobretot pel simple plaer de fer mal. El psicòpata subclínic no 
vol que la seva parella en absolut. Ell només estima a si mateix. 

 

El cicle de manipulació psicòtica 

El cicle de manipulació psicòtica (Llebre 1993; Babiak 1996; Garrido 2004;  Marietan 2001; 
Pozueco 2010) és un cicle coercitiu-manipulador en el qual la violència psicològica té diverses 
manifestacions, és el “modus operandi” dels psicòpates integrats. 

Aquest cicle consta de 4 fases: 

1- Fase d'aguait i seducció. En aquesta etapa utilitza la gran capacitat que ha de trobar i 
analitzar les debilitats dels altres i fixar els objectius. Aborda aquesta persona i el sedueix 
a través de les mentides i la seva loquacitat, creant així una falsa imatge de la seva 
persona davant d'ell. En general, busca persones amb debilitats i propensos a caure en 
els seus decepcions. 

2- Fase d'aïllament i de cosificació de la víctima. La cara del psicòpata i el rostre seductor 
està desapareixent i apareix una actitud constant d'apreciació/menyspreu, buscant un 
objectiu: la dependència de les víctimes. Amb això es busca separar-la d'aquells que 
poden donar-li suport i només ell ha deixat. A més, hi ha una tendència a cosificar la 
víctima, tractant-los com un objecte que es fa a través de la humiliació. Això crea una 
gran confusió en la víctima com si fos aïllat de les estacions de la dependència del 
psicòpata. Això és quan el psicòpata aconsegueix el seu objectiu més important. 

3- Fase d'explotació. La fase prèvia del menyspreu s'intensifica i les agressions són més 
grans, més greus i contínues. El menyspreu per la víctima augmenta, gairebé 
completament desaparèixer les mostres d'apreciació. Utilitza les poques exhibicions d ' 
afecte/apreciació per retreure la seva víctima que trobant-se en un estat de confusió 
una vegada més creu les seves mentides i el confia repetint el cicle. És en aquesta etapa 
que la víctima acaba entenent la situació que està experimentant, sent ella qui pren la 
decisió de mantenir-se en el cercle viciós o caminar lluny. 

4- Fase d'alliberament, assetjament i abandonament. Un de nosaltres abandona la relació. 
En aquesta situació, el més comú és que amb el temps el psicòpata segueix intentant 
mantenir el contacte amb la víctima i portar-la en contacte, intentant així tornar-lo al 
cicle. 

 

COMPORTAMENTS DEL PSICÒPATA INTEGRAT AMB LA SEVA PARELLA 

En relació amb la violència en la parella i les seves diferents manifestacions (físiques, 
psicològiques, emocionals, econòmiques, sexuals) ja hi ha comportaments que es mostren en 
l'etapa de festeig. Les parelles psicopàtiques no poden aportar una relació íntima basada en el 
respecte, l'amor, el compromís i la fidelitat, amb una violència psicològica molt més freqüent 
que la física. Les relacions de parella de psicòpates integrades bàsicament se centren en 
mentides, infidelitats, manipulació i interacció coercitives de diversos tipus, suggerint que les 
relacions íntimes amb aquests temes generen un gran patiment en la seva víctima. Psicòpates 
subclíniques són psicològicament o emocionalment assaltat per tal d'exercir el control i el poder 
sobre la víctima, ja que perceben que és una de les maneres més fàcils d'aprofitar d'ells i de 
lucre. 



Els comportaments habituals d'abús psicològic del psicòpata integrats amb la seva parella són 
els que s'expliquen a continuació, basant-se en els mecanismes d'encoberta i manifest d' Asensi 
(2008): 

• Humiliació i menyspreu: deixar de parlar amb la víctima o desaparèixer sense explicació. 
Arriba tard, es burla, utilitza el que ella sap sobre la vida de la víctima per fer el seu 
retret, i és seductora amb altres persones davant d'ella per fer un dany emocional intens 
i continu. 

• Desqualificacions o ridiculitzar tant en públic com en privat. 
• Intents de control i aïllament: ell vol saber tot el que fa la seva parella, exigeix 

explicacions per tot, llança prohibicions i amenaces, imposa regles, pretén que no tingui 
cap secret i critica a les persones amb les quals es relaciona la víctima. En alguns casos 
el control es torna tan extrem que es tornen aïllats de la víctima d'amics i familiars. Ens 
enfrontem a una actitud de coerció i la intimidació. 

• Aïllament social i econòmic. 
• La destrucció o el dany a les propietats valorades per la víctima. 
• Manifest i agressió encoberta: Mostra la ira freqüent i és verbalment agressiva. 
• Manipulació: posa trampes per veure si la víctima està mentint o la prova per veure 

quant li encanta. 
• Negació dels errors i de la culpabilitat externa: no es disculpa i si fa no ho sents, ja que 

ho tornarà a fer. Ell es nega a discutir les coses que es preocupen a la víctima per culpa 
d'ell per la situació. Quan la culpa d'altres, es auto- victimitza per tractar de desviar 
l'atenció al comportament de la seva víctima que tracten de fer que altres semblen un 
mentider i amb problemes clars o fins i tot acusar-los de viure una doble vida. 

• Absència total d'escrúpols: es fan acusacions contra la seva parella a la gent al voltant 
dels seus dos, que no suposen cap vergonya ni els objectes a ells. 

• Vida sexual integrada impersonal o de l'ONU: pot obligar al soci a tenir relacions sexuals 
o fins i tot insistir i convèncer-la per realitzar degradant les pràctiques sexuals. 

• Façana exterior de bon aspecte: hi ha grans discrepàncies entre el comportament que 
mostren en públic i que mantenen en la vida privada. 

• Repetides amenaces d'abandonament, divorci, etc. 
• Abús econòmic: control absolut dels recursos econòmics de la víctima. 
• Abús social: bloqueig social de la víctima, aïllament de les seves relacions interpersonals 

i degradació dels mateixos. 
 

Conclusions 

Personalitats psicopàtiques són molt més comuns en la nostra societat del que sembla i el seu 
efecte és més greu del que creiem, ja que no es limita a aquells que estan en les presons de 
complir frases per delictes penals, però en moltes ocasions són persones properes que creen 
problemes quotidians. La majoria d'aquests temes estan plenament integrats en la nostra 
societat, en el nostre entorn i no es detecten amb l'ull nu, cosa que els fa encara més perillosos 
per a les seves víctimes. 

La psicopatia integrada predomina en persones d'alt estatus social, econòmic i professional: 
metges, polítics, emprenedors, mediadors, advocats. La major part de la dinàmica de relacions 
que duen a terme aquest tipus de persones (homes o dones) estan dirigides a la selecció de 
parelles a curt termini, a crear un entorn de relació volàtil i a insultar psicològicament els seus 



socis cada vegada que aquesta relació duri, encara que seran infidels a ells. No són capaços de 
mantenir un compromís perquè la fidelitat, el respecte i l'amor no tenen ni valor ni sentit per a 
ells. Són emocions que entenen cognitivament des d'un punt de vista social, però són incapaços 
de sentir-les i posar-les en pràctica, el que fa que el patiment de les seves víctimes agonitzant i 
invisible als ulls de la gent que els envolta. 

 

MÉS SOBRE PSICÒPATES INTEGRATS 

(1) Extret del bloc Psicopatas.es- 
https://www.psicopatas.es/integrados/ 
 

Un psicòpata integrat és la persona que, com a psicòpata, s'integra socialment en l'entorn en 
què viu. Ella condueix una vida normal, pot tenir una parella, una família, els nens, un treball 
aparentment normalitzat i les relacions socials. Pot ser un home i una dona. 

Psicòpates integrats en la societat: seran amables, agradables i fins i tot admirats per a la resta. 
Si s´envolta d´algú serà per que aquesta persona li pot aportar alguna cosa. Les seves «amistats» 
o relacions socials no son desinteressades.  

Psicòpates integrats a la família: el psicòpata integrat seguirà les normes socials d'inici d'una 
família quan arribi una certa edat. És la manera de passar desapercebut en l'entorn en el qual 
viu. Per aquesta raó trobarà una parella que serà una persona fàcilment manejable, submisa i 
que s'adapti al que vulgui. Els psicòpates integrats en les relacions amoroses són persones 
realment tòxiques. La parella arribarà a culpar-se a si mateixa per els problemes matrimonials, 
sentirà confusió, cansament i fins i tot pot caure en la depressió a causa del dany psicològic que 
el psicòpata pot causar. El psicòpata actuarà de la mateixa manera amb els seus fills, si els té. 

Psicòpates integrats en la feina: un psicòpata integrat és una persona ambiciosa en el lloc de 
treball. Les seves aspiracions no es deixa de ser un empleat simple per a la resta de la seva vida. 
Gràcies al seu carisma, poden ocupar llocs importants dins d'una empresa, convertir-se en 
gestors o fins i tot formar la seva pròpia empresa on adquireixen l'estatus de cap. Els empresaris, 
polítics o llocs de poder estan presents en els oficis que es preferit pels psicòpates.  

Si comença com a empleat, no tindrà cap problema que ferir col·legues, estirat, manipulant, o 
tergiversar situacions per pujar de nivell. Poden ser persones realment tòxiques i que creen 
problemes realment seriosos per a les persones que treballen amb ells. 

 

Com els psicòpates integrats acaben 

La màscara de la que estàvem parlant abans no durarà per sempre. Durant la seva vida s'ha 
envoltat d'amistats superficials, relacions amoroses forçoses o companys de feina als que ha 
amargat l'existència. Per aquest motiu, no mantindrà els seus vincles socials per sempre. A poc 
a poc, quan la gent s'adonen de com és realment, lluitaran per allunyar-se tan lluny d'ella com 
sigui possible. 

L'única oportunitat que li queda al psicòpata integrat per acabar els seus dies amb algunes 
persones al seu voltant serà que hagi arribat a una trajectòria d'èxit, que li ha proporcionat un 
bon estatus econòmic. Quan hi ha diners, tots sabem que "amics" mai no faltaràn. 

https://www.psicopatas.es/integrados/


Si durant la seva edat anciana necessita cures per no poder ja valer-se per si mateix, seràn el 
diners també qui li salvi, ja que haurà de dirigir-se a una residència o pagar a algú que s'ocupi 
d'ell. En aquest moment de la seva vida, el més normal és que la seva família hagi escapat 
després aguantar tants anys la seva tirania. 

Amb diners o sense diners, el dia del seu funeral segurament es trobarà en solitari. La majoria 
de les persones que saben de la seva mort sentiran més alegria que dolor en aquest moment. 
Però sobre de tot, un gran descans, per saber que aquesta persona tòxica ja no està en aquest 
món. 

 

 


