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ABSTRACT 

Taller: "Mobbing: Detecció de l'assetjador a través del llenguatge" (1). El motiu d'aquest taller 
es centra en el tema de la manipulació a través del llenguatge i parteix de la idea que el 
coneixement i anàlisi de la comunicació paradoxal en l'assetjament pot ser un instrument útil i 
molt econòmic per desemmascarar a l´assetjador .Taller dirigit a prevencionistes, responsables 
de recursos laborals, empresaris i altres professionals interessats en el tema de la detecció del 
"mobber". Aquest taller té el propòsit d'oferir eines per detectar a l'instigador de l'assetjament 
moral en el treball a través de l’anàlisi del seu propi llenguatge. S'analitzaran casos pràctics 
mitjançant el suport d'exemples per a facilitar la comprensió del tema. 

Paraules clau: Assetjament Moral, Mobbing, Risc Psicosocial, Comunicació Paradoxal, 
Manipulació. 

INTRODUCCIÓ 

Atès que en el mobbing ha una tendenciositat, una finalitat immoral, arribar a aconseguir 
desemmascarar l'assetjador mitjançant les proves que ell mateix ens facilita, és a dir les seves 
pròpies paraules, pot arribar a impedir que el treballador designat com víctima sigui exclòs de 
el món laboral. Per tant, detectar a l'assetjador principal a més de proporcionar-nos els elements 
necessaris per fer front a la violència també ens serà de gran ajuda en la protecció de la víctima. 
Sobre el tema de l'assetjament moral a la feina s'ha escrit molt, i això és bo donat que ha 
contribuït a la difusió d'aquest greu problema. El mobbing té greus conseqüències sobre la salut 
de treballador. El fenomen ha estat àmpliament descrit tant pel que fa a les actuacions pròpies 
de l'assetjament, com a les seves causes així com les manifestacions de l'assetjat pel que fa a les 
repercussions sobre seva salut. El que sovint preocupa és poder arribar a saber si existeix 
mobbing o no; per tant arribar a discernir amb rapidesa com és la persona que instiga 
l'assetjament ajudarà als prevencionistes a poder donar l'adequada atenció a la víctima i amb 
això evitar un empitjorament de les repercussions sobre la salut. També pot ser un mètode 
eficaç per detectar els falsos positius que tant estan perjudicant a les veritables víctimes. Sabem 
que per poder fustigar a un altre ésser humà l'assetjador haurà de exercir dos tipus de 
manipulacions, una dirigida a l'entorn de la víctima i una altra dirigida cap a la persona assetjada. 



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 que és obvi i per això l'única 
cosa que li demana l'assetjador és que no faci res. L´ entorn que no fa res es converteix en 
col·laborador tàcit de l'assetjament. La manipulació del llenguatge dirigida a la víctima té com a 
objectiu danyar-la i desestabilitzar. 

La metodologia utilitzada en aquest taller es basa en un aprofundiment teòric sobre la 
manipulació a través de el llenguatge i el seu marc teòric conceptual el de la teoria de la 
comunicació humana de Watzlawick, Beavelas i Jackson (2) i l'aplicació d’aquest constructe 
teòric a la pràctica per tal d'analitzar el llenguatge propi de l’assetjador, és a dir la manera en 
què l'assetjador fa servir el llenguatge per manipular i per finalitzar hi haurà una part pràctica 
d'avaluació d'expressions típiques de l'assetjador a través de l'anàlisi d'alguns exemples 
concrets, amb l'ànim d'afinar en la detecció de l'assetjador principal o instigador. 

 

LA MANIPULACIÓ DEL LLENGUATGE 

A qui manipula se l'anomena manipulador. La manipulació perversa enganya amb insídies. El 
llenguatge es perverteix; cada paraula amaga un malentès que es torna contra la víctima 
escollida. No podem oblidar que l'assetjament neix de forma anodina i es propaga 
insidiosament. A el principi les persones assetjades no volen sentir-se ofeses i no es prenen 
seriosament les indirectes i les vexacions. Després els atacs es multipliquen. La manipulació de 
el llenguatge és una eina pròpia de l'assetjador psicològic, ja que pretén amagar l'exercici de la 
violència i al mateix temps utilitza informació privilegiada per fer mal. Cal comprendre el seu 
poder seductor. En el registre de la comunicació perversa, cal impedir que l'altre pensi, 
comprengui, actuï; ja es tracti de la víctima o del entorn. Per Escudero i Poyatos (autors de el 
llibre Mobbing: Anàlisi multidisciplinària i estratègia legal) (3) és normal que en un grup de 
persones tinguin lloc crisi i conflictes. Un advertiment feridor en un moment d’exasperació o de 
mal humor no és significativa; i ho és encara menys si es presenten excuses a continuació. El que 
constitueix el fenomen destructor és la repetició de les vexacions i les humiliacions. 
L'assetjament és un fenomen terrorífic perquè és inhumà. No coneix els estats d'ànim, ni la 
pietat. Els companys de treball, per baixesa, per egoisme o per por, prefereixen mantenir-se al 
marge. Quan una interacció asimètrica i destructiva d'aquest tipus arrenca entre dues persones, 
l'únic que fa és amplificar progressivament, llevat que una persona exterior intervingui 
enèrgicament. Si en algun moment del procés d’assetjament algú, amb un cert poder, reacciona 
d'una manera sana, el procés s’atura. Aquest és el motiu que dona més significació a detectar, 
en les seves primeres manifestacions a l'assetjador, ja que així es podrà aturar l'espiral de la 
violència que comporta el mobbing.  

Anem a aproximar-nos a la comprensió de la manipulació del llenguatge a través de l'estudi de: 

1- Els termes utilitzats 
2- Els esquemes mentals 
3- Els plantejaments estratègics 
4- Els procediments estratègics 

Els Termes utilitzats: El manipulador fa un ús abusiu de les paraules "talismà" de cada cultura, 
de tal manera que el tenir aquest valor afegit culturalment no han de ser demostrades; sovint 
encobreixen justament una realitat oposada a la que manifesta el manipulador. L’engany està 
en què l'emissor a l’anomenar una paraula-talismà sap que els oients donen per descomptat 



que defineix una realitat. Hem de recordar que nomenar una paraula no és garantia que el seu 
significat sigui veritat. En conclusió: Es treu partit de les paraules "TALISMÀ" de cada cultura. Al 
tractar-se de paraules "talismà" no han de ser demostrades. Es dona per fet que el nomenar-les 
acredita la seva realitat. Exemples de paraules "talismà" en la cultura occidental: Transparència 
/ Treball conjunt / Progrés / Competitivitat / Llibertat / Llibertat d'expressió / Confiança 
/democràcia / 

És important que detectem aquestes paraules "talismà" i seguidament que es sol·licitin 
aclariments, matisacions però sobretot la seva concreció pràctica. exemple:¿Què entens per 
progrés? Com es concreta en aquesta situació particular? de tal manera que podrem constatar 
si les expectatives de l'emissor sobre el terme utilitzat s'adeqüen a la realitat o no i així evitem 
caure en l'engany al no donar per suposat res. No oblidem que nomenar una paraula no és 
garantia que el seu significat sigui una realitat. Alguna vegada es farà necessari repetir aquesta 
última frase al propi assetjador.  

Els Esquemes Mentals: la persona que utilitza el llenguatge per manipular les voluntats alienes 
fa un ús excessiu d'opcions contraposades. Si analitzem en profunditat les dues opcions podem 
arribar a trobar que poden ser complementàries. L'engany rau en fer-les excloents atès que si el 
receptor pogués adonar-se de la complementarietat es podria arribar a resoldre el conflicte 
existent i el manipulador necessita de situacions de crisi per aconseguir els seus objectius. En 
resum: S’usa el fals DILEMA: és a dir es potencia l'existència d'una dualitat. S’intenta fer creure 
que són excloents quan, certament, no ho són. L’objectiu és forçar el receptor a prendre partit 
per una de les dues opcions, de tal manera que quedi exclosa la que representa la víctima 
escollida. Exemples de falsos dilemes: Llibertat- Norma / Bondat - Guany / Protagonisme -
Benefici / lideratge- Democràcia / Nombre - Raó / anonimat- Generositat 

 Cal un questionament personal perquè no ens engatussin i buscar els dilemes falsos en el discurs 
del manipulador. És important que no ens deixem enganyar. Ja que el compliment d'una norma, 
com ara respectar els senyals de trànsit no és contrària a l'exercici de la llibertat.  

Els Plantejaments Estratègics: el manipulador fa servir la mentida i la falsedat mitjançant una 
exposició de motius que altera la veritat o la silencia. L'argument d'un manipulador inclou 
sempre una falsedat, arribar a descobrir-la és deixar a el manipulador sense aquest argument, 
amb això el manipulador haurà d'esforçar-se a buscar un altre argument que justifiqui el seu 
accionar, en ell tornaran a existir falsedats, que hauran de ser tretes a la llum i fer-les evidents. 
En conclusió: En la manipulació hi ha un plantejament FALS. El discurs fals està compost 
d'insinuacions i d'assumptes silenciats, el pervers posa en circulació un malentès que pot 
explotar en benefici propi. Cal aprendre a discernir entre plantejament fals i autèntic. Per arribar 
a desemmascarar la falsedat serà bàsic buscar el "benefici propi", és a dir a qui beneficia la 
situació d'assetjament, qui va obtenir guany amb això. Exemples de plantejaments falsos: 
Incompatibilitat de dues trobades no coincidents en dates / atribuir profit ocult sense proves / 
acusar la víctima de aprofitar-se quan en la realitat és l'única que treballa / A "bé" de la víctima 
tractar-la com incapaç i prendre decisions per ella sense consultar-la / Acusar la víctima de voler 
boicotejar el seu propi treball.  

Els Procediments Estratègics: L’estratègia utilitzada pel manipulador per aconseguir el descrèdit 
de la víctima és l’ús de la "rumorologia", de l'hipercriticisme i d’auto definir-se com abanderat 
de una "noble causa" que justifica la utilització arbitrària de la violència. A la maledicència, 
s'utilitza la calúmnia, la mentida i les insinuacions malintencionades. Aquesta estratègia d'atac, 
es caracteritza per que: Impedeix la defensa. Per ser un atac anònim i envoltant i perquè es fan 



servir raonaments "lògics“ creant angoixa. En resum: El procediment preferit pel manipulador 
és la maledicència, li segueix el no atacar de front i el que l'atac es justifica com carregat de 
"bona intenció".  

El Llenguatge de l’Assetjador  

Hem vist l'ús de el llenguatge com a mètode utilitzat pels manipuladors per aconseguir que les 
persones que els envolten actuïn en benefici de el manipulador; ara anem a aplicar el estudiat a 
el cas concret de l'assetjament moral a la feina o mobbing. El mobbing respon a un pla. Un pla 
ocult, de què costa adonar-se´n. El llenguatge que utilitza qualsevol assetjador és la comunicació 
paradoxal.  

Per això anem a analitzar els dos conceptes: "comunicació" i "paradoxa". Per seguir endavant 
amb el nostre plantejament ens cal fer una petita immersió en els conceptes teòrics de la teoria 
de la comunicació humana. Definim la paradoxa com una contradicció. La paradoxa és la 
contradicció que resulta d'una deducció correcta a partir de premisses congruents (Teoria de la 
Comunicació). Es diu que una cosa és una paradoxa quan lògicament hauria de ésser d'una 
manera però és de la manera contrària (Definició de el diccionari). En un procés d'assetjament 
psicològic la paradoxa sorgeix tant a nivell de el llenguatge com a nivell de la conducta. A nivell 
de la conducta trobem tant comunicació no verbal com a actes de no comunicació. Entenem 
com a comunicació no-verbal els sospirs exagerats, el encongir-se d'espatlles, les mirades de 
menyspreu. I com actes de no comunicació: ignorar una salutació, no respondre a una pregunta, 
actuar com si determinada persona no estigués present, donar l’esquena.  

DETECCIÓ DEL ASSETJADOR  

Hi ha unes claus per a la detecció de l'assetjador a través del llenguatge utilitzat per el mateix. A 
partir d'ara ens centrarem en la paradoxa del llenguatge verbal. En aquest taller no s’analitzarà  
la comunicació paradoxal contingut en la comunicació no-verbal, per excedir les pretensions 
d'aquest estudi. Anem a trobar la paradoxa en el llenguatge verbal, buscant les claus que ens 
ajudaran en la detecció, a saber: la contradicció en el discurs, i la incongruència en el raonament  

La Contradicció. En el discurs de l'assetjador hi ha una contradicció que no apareix en el discurs 
de la víctima. La contradicció inclou falsedats i errors. L'emissor utilitza la contradicció 
intencionalment a través de: una fal·làcia inclosa en l'argument i d'un error ocult en el 
raonament. La contradicció es manifesta per les definicions paradoxals. Les definicions 
paradoxals (o antinòmies semàntiques) sorgeixen de les incongruències ocultes a la estructura 
de el pensament i del llenguatge. Els missatges paradoxals són afirmacions que es contradiuen. 
L’emissor utilitza la contradicció intencionalment. Cal detectar la contradicció per evidenciar-la. 
Hem d'arribar a desmuntar l'argument fals i evidenciar l'equivocació en el raonament de el 
manipulador. Ara anem a centrar-nos en això.  

Les Fal·làcies: les fal·làcies són les mentides que sustenten l'argument l'assetjador per justificar 
seva fustigació. Aquestes falsedats en l'argument són utilitzades per l'assetjador per buscar el 
suport de l'entorn i donar credibilitat a la seva actuació contra la víctima. Cal anar desengranant 
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 com una certesa. És important constatar que en tota fal·làcia 
hi ha inclosa una insinuació i un malentès a el mateix temps, per això cal estar alerta i detectar 
la insinuació i el malentès en el discurs de tot manipulador.  



En conclusió: ARGUMENT: Fal·làcies. Es fan preguntes capcioses que són trampes. S'inventen 
rumors. Es generen situacions insostenibles. 

 Els Errors: la contradicció també inclou els errors en les acusacions atès que el raonament que 
fa l'assetjador per atacar la víctima conté errors ocults. Cal fer comprovacions constants per anar 
verificant un a un els raonaments esgrimits per l'assetjador i d'aquesta manera trobarem els 
errors que sustenten la "raó" de l’assetjador 

En resum: RAONAMENT: Errors: Inclou igualacions falses. Es qüestiona la llibertat dels altres. 
Semblen que respectin les posicions però en realitat les inutilitzen. La Incongruència: La lògica 
desconcertant de l'assetjador provoca, la seva pròpia definició ho diu, desconcert en el receptor 
i amb això el manipulador aconsegueix un dels seus objectius el bloqueig de l'acció de l'oient. Hi 
ha una perversió de el llenguatge i el receptor acaba atribuint l'actitud d'atac a qui és atacat 
sense compassió. En conclusió: Hi ha una dissonància entre el percebut i el verbalitzat: Trobem 
una lògica desconcertant o una absència de lògica, és a dir apareix la incongruència.  

EXEMPLES. Analitzarem alguns exemples concrets d'expressions que han estat utilitzades per 
assetjadors que han pretès manipular l'entorn per convertir-lo en el seu aliat i a el mateix temps 
han designat a una víctima a la qual fustigar amb el beneplàcit de l’entorn. Per determinar que 
estem davant d'un assetjador en el seu missatge cal donar-se els dos elements en el mateix 
període de temps: l'existència d'una víctima a la qual fustigar i un entorn a què seduir.  

Sobre la detecció de la contradicció: Exemple pràctic 1: "Repeteixo que aplaudeixo qualsevol 
iniciativa". Verbalitza que aplaudeix però la seva actuació és de queixa constant. La contradicció 
entre el que es diu i el que el receptor escolta no pot ser verbalitzada. Amb una visió àcida o 
cínica es pot arribar a pensar que es tracta d'una forma original d'aplaudir iniciatives, a saber: 
l'exercici de el boicot constant. Exemple pràctic 2: "Per això teníem la sensació que el que 
creéssim pertanyeria a tots; això ens vam proposar i això va ser el que vam aconseguir: 
transparència i treball conjunt". La manipulació perversa de el llenguatge fa difícil percebre la 
contradicció entre "Pertanyeria a tots" amb "això ens vam proposar". És evident que qui va 
aconseguir que fos de "tots" van ser "només" ells (els organitzadors); per tant el mèrit per 
aconseguir "transparència i treball conjunt" (ús de paraules talismà) els correspon 
exclusivament.  

Sobre la detecció de les Fal·làcies: És important constatar que tota fal·làcia inclou una insinuació 
i un malentès a el mateix temps. Anem a fer-los evidents. Exemple pràctic 3: "Et prego que per 
operativitat i per no faltar a la veritat..“. Aquesta crida a l'operativitat vol donar a entendre que 
l'altre és poc eficaç. Hi ha un malentès en el concepte "operativitat”; diu que l'altre menteix, 
sense donar proves d'això. I a més al no dir en "què" es falta a la veritat, crea indefensió. La 
insinuació és que "l'altre" menteix i el malentès s'engloba en la paraula “Talismà": operativitat 
Exemple pràctic 4: "El que més ens va unir és que no hi va haver ningú que portés res marcat, 
res preconcebut, res dictat ". El malentès se sosté en el dilema: unió - no preparació. Cal aclarir 
aquest malentès. Ja que es pot fomentar la unió encara que es portin preparades les reunions i 
els projectes. En certa manera s'explicita que no es permetrà que ningú porti res preparat ni que 
altres tinguin iniciatives a part de l’emissor. Hi ha un element encobert de mala fe, la insinuació, 
que donà a entendre que qui es comporti així, és a dir portant preparada la reunió, se li 
atribuiran interessos ocults. Aquesta frase a més de contenir un malentès i una insinuació, és 
una ostentació de ineptitud per valorar la desorganització i desacreditar l’eficàcia. Sobre la 
detecció de l'error: Cal buscar les equivocacions intencionades en el raonament. Exemple pràctic 
5: "Som bastant madurs per discutir qualsevol tema i no vull que cap dels meus companys es 



quedi a el marge d'alguna cosa que ens afecta a tots". El raonament erroni es concreta en que: 
s´auto-investeix d'una representació que ningú li ha demanat. És una representació fal·laç que 
a més impedeix a tots aquests "representats" prendre la paraula per si mateixos. El assetjador 
els ha col·locat en una situació d'inferioritat, atès que no són vàlids per representar-se a si 
mateixos. Podem comprovar que els ha invalidat d'auto-representar-ja que per fer-se sentir 
hauria d'enfrontar-se a l'assetjador tant per discrepar del contingut del seu discurs, si això fos el 
cas, com pel senzill fet d’opinar, encara que fos per donar-li la raó a l'assetjador, ja que això 
posaria en evidència que ningú li va demanar que fes de portaveu. 

Sobre la detecció de la Incongruència: L'alteració del procés lògic: Exemple pràctic 6: "No 
comencem un camí d'unió amb una sensació de torpede d'iniciatives de altres companys ". 
Aquesta frase és una joia de com, hàbilment, s'acusa la víctima de fer el que en realitat s'està 
fent amb ella. Doncs les queixes al seu projecte són constants, des de la idoneïtat dels terminis, 
fins a la justificació pròpia del projecte. S’està pervertint el llenguatge. El receptor acaba 
atribuint l'actitud de torpede a qui és torpedinat.  

CONCLUSIONS  

Sovint en el mobbing el que primer crida l'atenció en el discurs de assetjador és aquesta sensació 
que hi ha alguna cosa que no segueix una lògica. Aprofundir en aquesta percepció en lloc de 
apartar-la de la nostra ment serà el primer pas per aprendre a detectar a un expert manipulador 
de la comunicació com és el pervers organitzacional. És molt habitual que l'assetjador atribueixi 
a la víctima actituds de mala fe sense proves de això. Una actitud oberta consisteix a escoltar les 
intencions que l'assetjador atribueix a la víctima, atès que ens donaran els motius íntims de el 
propi manipulador per assetjar. No em vull estendre massa en aquest punt però és sabut que el 
assetjador atribueix o "acusa" la víctima de les seves pròpies intencions com si es tractés d’un 
mirall i atribueix, a la víctima, els seus propis errors i les seves pròpies pors. El mobbing no busca 
el dany pel mal, busca que aquest mal generi un resultat. L´ assetjador fa servir el llenguatge per 
a manipular i així aconseguir els seus fins. La manipulació del llenguatge es concreta en l'ús de 
la incongruència i de la contradicció, i aquests dos elements estan sempre presents en tot discurs 
manipulador. En conclusió per trencar l'encanteri del manipulador a través de la comunicació, 
hem de buscar en el seu discurs:  

1- La manca de lògica o la lògica desconcertant, és a dir la incongruència. 
2- 2- contradicció, a través de 

a) Les Fal·làcies, a saber els arguments falsos, que inclouen insinuació i malentesos. 

b) Els Errors, o sigui l'equivocació intencionada en el raonament.  

Ja tenim les claus per detectar a l'assetjador. El seu propi llenguatge ens dona aquestes claus i 
aquestes ens permetran, a partir d'ara, ser menys vulnerables a la manipulació d'aquest 
personatge expert en l'ús de la comunicació paradoxal. El coneixement d'aquestes claus ens 
dona certa immunitat enfront de la manipulació. Ser menys vulnerables a la manipulació ens 
permetrà diferenciar a l'assetjador de la víctima i també ens serà útil per distingir entre 
l'instigador de l'assetjament i els seus simpatitzants. Considero que és molt important saber 
diferenciar a l’assetjador principal d'altres persones de l'entorn laboral pròximes a la víctima i 
que han estat manipulades per l'assetjador. Aquestes persones són les que transmeten i 
propaguen la maledicència sobre la víctima, però no són manipuladors, en canvi, també són 
víctimes del manipulador ja que han estat manipulats amb la finalitat d'ajudar a l'assetjador a 
desempallegar-se de la víctima a través d'augmentar el descrèdit de la mateixa. 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. És l'adquisició fraudulenta, per part de l'assetjador, d'aquest 
cap últim (a través de la fustigació) el que determinarà si el mobbing ha estat o no beneficiós 
per l’assetjador. Una resolució positiva del mobbing dins de l'organització haurà de contemplar 
que l'assetjador no aconsegueixi l'objecte desitjat; 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 el assetjament com una 
forma d'operar habitual en el si de l'empresa i convertint tota l’organització en un context tòxic, 
és a dir brou de cultiu d'altres futurs assetjaments  

NOTES 

(1) Taller basat en la ponència "Mobbing. Detecció de l'assetjador a través del llenguatge 
"presentada al V Trobada Nacional i III Trobada Internacional sobre Prevenció i Salut 
Laboral. Vilanova i La Geltrú, maig 2005 i en el XIII Col·loqui Joan Comas d'Antropologia 
Física. Campeche (Mèxic). Novembre 5; així com en la ponència "La Comunicació en el 
Mobbing" llegida al Primer Simposi Iberoamericà d'Ergonomia i Psicosociologia. Avilés. 
D'octubre 2005, i en la comunicació "Pautes per al reconeixement d'un cas de mobbing 
a l'empresa "presentada al IV Congrés Internacional de Prevenció de Riscos laborals. 
Sevilla, maig 2006. Forma part de l'estudi en profunditat "La Comunicació en el 
Mobbing" de Marina Parés Soliva. (2005). Registre de la Propietat Intel·lectual de 
Catalunya B-3128-05. 
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