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ABSTRACT 

En aquest estudi es descriu el tipus de comunicació que s'estableix en l'assetjament moral i que 
dona lloca la perpetuació del fenomen en el temps i en el marc de les relacions laborals. el 
present treball és un aprofundiment del " Estudi Comparatiu entre la Teoria de la Comunicació 
Humana i el Mobbing ", realitzat per l'autora en l'any 2002 i l'aplicació d'aquest coneixement a 
les diferents fases del procés d'assetjament psicològic en el treball. Aquest treball es basa en 
l'aplicació de la teoria de la Comunicació Humana de Watzlawick -Bavelas-Jackson a les primeres 
fases de el procés d'assetjament moral a la feina i és un model explicatiu de les especials 
relacions interpersonals que s'instauren, i que donaran lloc a un procés d’assetjament psicològic 
quan les condicions ambientals ho facilitin. El present estudi es tanca amb l'intent d'arribar a 
conclusions que permetin la detecció de la comunicació alterada i perversa que exhibeix el 
manipulador, així com la seva concreció en les relacions laborals, i tot això amb la finalitat 
d'aportar els elements que ens ajudin tant desemmascarar el assetjador com a protegir-nos de 
la seva manipulació.  

Paraules clau: Mobbing, assetjament moral, violència psicològica, comunicació humana, 
paradoxa. 
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INTRODUCCIÓ 

El mobbing o assetjament moral a la feina encara que emmarcat en els riscos psicosocials de 
salut laboral no és en si mateixa una malaltia, del que es tracta és d'una sèrie de conductes de 
violència psicològica que acaben afectant la salut de la víctima. Són les conseqüències de 
l’exercici de la violència psicològica, sobre un ésser humà el que fa que aquest emmalalteixi. La 
Teoria de la Comunicació Humana ens permet entendre les claus de l'engany dialèctic que un 
assetjador estén sobre la víctima i sobre el seu entorn. En aquest estudi s'analitza en profunditat 
la paradoxa en el llenguatge i el doble vincle. Tot això, amb el desig que una major informació 
sobre aquests procediments ens permeti enfrontar-nos als processos de violència psicològica 
amb majors garanties d’èxit. El present estudi té com a finalitat contribuir a generar un major 
coneixement de l’assetjament moral i amb això entendre la facilitat amb què un assetjador pot 
manipular l'entorn de la víctima. Aquesta ponència és el resultat de l'estudi i aprofundiment de 
la Teoria de la Comunicació Humana a el fenomen de l'assetjament psicològic en el treball. Es 
basa, per tant, en el constructe teòric de Watzlawick, Bavelas i Jackson, i en l'ampliació d'un 
treball previ de l'autora "Estudi Comparatiu entre la Teoria de la Comunicació Humana i el 
Mobbing"-2002. Així mateix pretén aportar les claus per identificar l'engany dialèctic que un 
assetjador estén sobre la víctima i sobre el seu entorn. Per a això m'he centrat en l'anàlisi de la 
comunicació que té lloc en les tres primeres fases de el fenomen de l'assetjament psicològic, a 
saber: la fase de seducció, la fase del conflicte i la fase de l'assetjament pròpiament dita. No 
m'estendré en les altres fases del procés per superar les expectatives del present treball. Al llarg 
de l'article aniré desgranant les claus i els indicis que permetin identificar la manipulació. Abans 
d'endinsar-me en les fases, en l'estudi descric breument el concepte d'assetjament moral 
basant-se en diverses definicions d'experts. No es descriuen les conseqüències sobre la salut de 
les persones afectades per ser una matèria àmpliament difosa i en canvi sí que faig un 
aprofundiment sobre cadascuna de les tres primeres fases de el fenomen abans d'endinsar-me 
en el tipus de comunicació característica de cadascuna d'elles. S'analitzen les paradoxes en la 
conducta i en el llenguatge de l'assetjador així com les reaccions paralitzants que provoquen en 
la víctima i en el seu entorn laboral. S'aplica el coneixement sobre les relacions de simetria i de 
complementarietat a l’assetjament laboral. Ens endinsem en les relacions de doble vincle com a 
marc explicatiu de les reaccions de l'entorn i aportem elements per encarar la manipulació 
mitjançant l'anàlisi del discurs de l’assetjador. Entenem per discurs de l'assetjador a el conjunt 
d'aquells arguments que esgrimeix per justificar la fustigació. L'anàlisi d'aquest discurs i 
l'obtenció de la claus per desemmascarar és el resultat d'un treball previ de l'autora "Detecció 
de l'assetjador a través de el llenguatge" que va ser presentat en profunditat en l'últim Trobada 
Internacional sobre Prevenció i Salut laboral de Vilanova i La Geltrú (maig 2005).Aquest treball 
es tanca amb l'intent d'arribar a conclusions que facilitin la detecció de la comunicació alterada 
i perversa que exhibeix el manipulador, tot això en el marc de les relacions laborals, i amb la 
finalitat d'ajudar a millorar la salut laboral dels treballadors. 

 

CONCEPTE D'ASSETJAMENT MORAL 

Per conèixer el significat del concepte d'assetjament moral, he recopilat tres definicions 
provinents del camp de la investigació, de l'àmbit polític i de el món jurídic. Definició de Heinz 
Leymann: "El psicoterror o mobbing en la vida laboral comporta una comunicació hostil i 
desproveïda d'ètica que pertany de manera sistemàtica per un o uns pocs individus, 
principalment contra un únic individu, qui, a conseqüència d'això, és llançat a una situació de 
solitud i indefensió prolongada, a força d'accions de fustigament freqüents i persistents 



(almenys un cop per setmana) i al llarg d'un perllongat període (al menys durant sis mesos)". 
Definició de la UE: "Comportament negatiu entre companys o entre superiors o inferiors 
jeràrquics, a causa de el qual l'afectat és objecte d'assetjament i atac sistemàtic durant molt de 
temps, de manera directa o indirecta, de part d'una o més persones, amb l'objectiu i / o efecte 
de fer-li el buit" (14-5-01). Definició de R. Gimeno Lahoz: El concepte jurídic de mobbing o 
assetjament moral és la "pressió laboral tendenciosa encaminada a l'auto-eliminació de la 
víctima" (Magistrat Ramon Gimeno Lahoz a la 1a Jornada sobre Mobbing a Girona- novembre 
4).  

Sabem 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. 
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 de el llenguatge dirigida a la víctima té com 
a objectiu danyar-la i de desestabilitzar. He optat per recollir, per tant, aquestes definicions 
sobre la violència psicològica en el treball que contenen els elements bàsics, al meu entendre, 
per comprendre el fenomen de l’assetjament laboral; a saber:  

- que es tracta d'accions concretes d'un grup contra un individu. 
- que l’objectiu del mobbing és l'auto-eliminació de la víctima a través de trencar la seva 

resistència psicològica.  
- que es tracta d'un atemptat contra la dignitat d'una persona.  

Els elements claus del mobbing (taula1) són: comunicació hostil i sistemàtica, de diversos contra 
un, amb accions de fustigació que creen un entorn ofensiu per tal de fer-li el buit. Es tracta de 
conductes intencionades, d'autèntics atacs a la dignitat amb la intenció de fer desaparèixer la 
víctima. 
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En resum, podem definir l'assetjament moral en el lloc de treball com una sèrie de conductes 
hostils d'un grup contra un individu amb la intenció de fer-li el buit. No podem oblidar que 
l'assetjament neix de forma anodina i es propaga insidiosament. Al principi les persones 



assetjades no volen sentir-se ofeses i no es prenen seriosament les indirectes i les vexacions. 
Després els atacs es multipliquen. 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 a el marge. Si en algun moment de el procés algú, amb un cert poder, 
reacciona d'una manera sana, el procés s’atura. Després de cert temps de ser objecte de 
menyspreus, lletjos, i desatencions, centre de comentaris i rumors; la víctima comença ja a 
resultar molesta per a tothom. Per als seus amics que s'han anat allunyant per no veure´s 
implicats i estan avergonyits del seu propi enviliment; per als que estan participant en 
l'assetjament sense estar del tot convençuts ja que se senten culpables i incòmodes i també 
l'assetjat resulta molest per a aquells que no volen ficar-se en res i només desitgen pau i 
tranquil·litat, ja que es senten inquiets per tot l'enrenou que s'està armant al voltant. Per tot 
l'anterior, l'entorn no admetrà directament ser partícip d'un grup assetjador, per tant, per a 
detectar-ho serà imprescindible basar-se en la comunicació paradoxal i no en el contingut de el 
discurs verbalitzat per les mateixes persones de l’entorn.  

 

APLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA COMUNICACIÓ HUMANA A les TRES PRIMERES FASES DEL 
MOBBING 

Abans de passar a les fases vull descriure el motiu pel qual l'assetjador utilitza el llenguatge com 
a forma de manipulació. L'assetjador per dur a terme el seu pla fa servir la comunicació com 
eina de manipulació. La manipulació del llenguatge és pròpia de l'assetjador psicològic, ja que 
d’una banda pretén amagar l'exercici de la violència i de l'altra utilitza informació privilegiada 
per danyar. Cal comprendre el seu poder seductor. En el registre de la comunicació perversa, hi 
ha d'impedir que l'altre pensi, comprengui, actuï. Entenem com "l'altre" tant a la víctima com a 
l'entorn (companys, caps, subalterns,..). 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. Quan una interacció asimètrica i destructiva 
d'aquest tipus arrenca entre dues persones, l'únic que fa és amplificar-se progressivament, llevat 
que una persona exterior intervingui enèrgicament. Ja hem dit que l'assetjador per dur a terme 
el seu pla de destrucció de la persona designada com a diana necessita manipular els que 
envolten la víctima per tal que l'ajudin a aconseguir el seu objectiu o bé que no li posin traves. 
Per a això fa servir la comunicació com eina de manipulació a través de l’ús constant de la 
contradicció entre el percebut i el verbalitzat. Per tant podem afirmar que en un procés 
d'assetjament la paradoxa sorgeix tant a nivell de el llenguatge com a nivell de la conducta. 
Entenent paradoxa com la incongruència oculta. En el llenguatge aquesta manipulació es 
manifesta en les definicions paradoxals, i en la conducta es concreta en les paradoxes 
pragmàtiques. Les paradoxes pragmàtiques són les que sorgeixen en el curs de les interaccions 
i determinen la conducta i són possibles dividir-les en instruccions paradoxals i en prediccions 
paradoxals. Per dur a terme el pla d' "anar a per" la víctima el manipulador el realitzarà en 
diverses etapes, en una primera etapa realitza una captació de la víctima mitjançant la 
instauració del doble vincle, propi de la fase de seducció, fins que el manipulador decideix 
trencar la relació idíl·lica amb la persona captada per algun motiu (que aquesta es rebel·la de el 
jou, que ja no sigui útil ...) en definitiva que ja hagi aconseguit el que volia d'ella i llavors apareix 
un episodi de conflicte provocat per justificar el següent assetjament (els manipuladors més 
experimentats no necessiten, si més no, un conflicte real, aconsegueixen tergiversar una situació 
anodina), a partir d'aquí el manipulador inicia una estratègia de seducció de l'entorn. 



La seducció de l'entorn té lloc a través d'anar creant relacions de doble vincle amb companys de 
treball i amb comandaments, tots ells propers a la persona designada com a víctima, amb la 
finalitat que l'ajudin en la seva estratègia de destrucció. El manipulador s'ha convertit en 
instigador d’una campanya de descrèdit i en unió dels seus aliats, que s'han convertit en 
fustigadors, formen l'anomenat "gang d´assetjament". Per mantenir cohesionats als seus aliats 
el manipulador necessita fer callar a l'entorn, perquè no evidenciï la violència que s'exerceix 
sobre la víctima. Si l’entorn manifestés la seva queixa davant la violència exercida, els aliats 
podrien donar-se compte del que estan fent i l'instigador principal perdria la seva impunitat. El 
que necessita l'assetjador principal per seguir fustigant és que l'entorn no faci res i per això estén 
rumors que estigmatitzen la víctima. La campanya de descrèdit i estigmatització la realitza a 
través de la manipulació de la comunicació; concretament a través de les incongruències que 
s'amaguen tant en el llenguatge com en la conducta. Les incongruències a nivell de el llenguatge 
s'anomenen definicions paradoxals. Les definicions paradoxals o antinòmies semàntiques 
sorgeixen de les incongruències ocultes tant a nivell de el pensament com del llenguatge. Les 
incongruències en la conducta es manifesten a través de les paradoxes pragmàtiques. Aquestes 
es distingeixen de la contradicció simple bàsicament en l’elecció; sent factible en la contradicció 
poder triar, en canvi no és ni tan sols possible en la paradoxa. La impossibilitat d'elecció és una 
cosa amb el que es troba la víctima d'assetjament psicològic. Tot i que no només la víctima, 
també es troben en aquesta situació l'entorn laboral proper. En la fase de seducció el tipus de 
relació que s'estableix és la del doble vincle i el tipus de comunicació és paradoxal. En la fase de 
conflicte el tipus de relació es basa en el "joc sense fi" i es manifesta a través de la manipulació 
de el llenguatge. En la fase de l'assetjament pròpiament dita, el tipus de relació instaurada és 
patològica ja sigui de simetria o de complementarietat i apareix en tota la seva amplitud la 
perversió de el llenguatge.  
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FASE DE SEDUCCIÓ 

Concepte i definició. Sense aquesta fase no pot donar-se l'assetjament. En aquesta fase 
l'assetjador encara no ha manifestat el seu gran potencial violent. Normalment, la seducció, va 
dirigida a la víctima, però en ocasions la seducció està destinada a l'entorn proper de la víctima, 
i llavors aquesta fase pot quedar emmascarada. Això passa quan el que es pretén és seduir 



l'entorn proper de la víctima més que a la pròpia víctima i és en aquestes situacions en què la 
víctima és viscuda com una nosa. Podem afirmar que en un procés d'assetjament moral hi ha 
dos moments on el manipulador exercirà el seu poder de seducció: una dirigida a la víctima i una 
altra dirigida a l'entorn. Encara que separades en el temps; per tant podrem trobar dos moments 
de seducció, un cap a la víctima i un altre cap a l'entorn de la mateixa quan ja ha estat designada 
per l'instigador per ser destruïda. En aquests casos, la fase de seducció, també existeix però 
dirigida a l'entorn. El manipulador anirà seduint una a una totes les persones de l'entorn que 
pugui, algunes d'elles acabaran formant part del “gang assetjament”. El procés és el mateix en 
tots dos casos, per això afirmo que víctimes de la manipulació ho són tant la víctima designada 
per ser destruïda com les persones de l'entorn convençudes (manipulades) ja sigui per 
col·laborar en la destrucció d'un altre ésser humà, com aquelles persones de l'entorn que han 
estat seduïdes per permetre-ho d'una forma tàcita al no fer res per evitar-ho.  

La seducció dirigida a la víctima té com a finalitat apropiar-se d'alguna cosa que li pertany, en 
canvi la seducció dirigida a l'entorn té com a objectiu convertir-lo en aliat de l'assetjador. Encara 
que el procés de seducció és el mateix, no ho és la seva finalitat, de tal manera que la forma 
d'exercir la seducció, serà diferent en els dos supòsits.  

* Seducció de la futura víctima: En la fase de seducció el manipulador farà creure que li importa 
molt la (futura) víctima ja sigui a través de l'adulació o bé a través de la compassió. És una 
estratègia encaminada al coneixement de les esquerdes (debilitats) de la futura víctima i 
l'objectiu és l'absorció de "alguna cosa” que té de més la víctima. Aquesta cosa de més, pot ser 
una qualitat personal, un projecte, o bé contactes socials. Hi ha una pista significativa per poder 
detectar a aquests seductors atès que les seves relacions interpersonals són molt operatives, i 
encaminades a tenir amistats profitoses, per tant mostraran menyspreu cap a la gent senzilla o 
que no "pinti" res. La fase de seducció és un procés encaminat a apropiar-se de una cosa aliena 
i, consta d'una sèrie de passos, a saber:  

a) captació de la persona 

b) absorció o aprenentatge de la qualitat  

c) prova i constatació  

d) desprestigi extern personal de l'autèntic posseïdor de la qualitat 

Les diferents etapes de la seducció són: 

a) captació de la víctima. Ja sigui a través de l'adulació o de la compassió, el que el manipulador 
buscarà serà una lleialtat a la seva persona per sobre de qualsevol qüestionament. La víctima, al 
negar-se a perdre a algú que l'adula, es veurà forçada a anar disculpant les accions de el 
manipulador. Vull fer un incís, adular no consisteix només a elogiar, hi ha molta adulació a 
provocar llàstima, això genera l'adulació de poder "estar per sobre de" qui ens commou. En la 
meva experiència personal he trobat molts més assetjadors que promouen la llàstima i amb això 
forcen a una lleialtat inqüestionable sobre la seva persona. Com una manera de disculpar al 
manipulador que provoca llàstima o que elogia, el subjecte que s'ha convertit en el seu aliat li 
buscarà justificacions i explicacions a actituds que ni són justificables ni acceptables. Sovint 
aquesta lleialtat l'obligarà a trencar antigues amistats i de vegades, fins i tot llaços familiars. 

Quan disculpem alguna acció amb l'argument "és que és així", hem de començar a qüestionar-
nos que probablement estiguem disculpant accions no defensables. 



b) absorció o aprenentatge de la qualitat. En aquest moment el manipulador dirigirà totes les 
seves energies a "copiar" una qualitat de la víctima o bé a "absorbir" alguna cosa de la seva 
propietat (relacions socials, negoci familiar, propietat intel·lectual, resultats reeixits del seu 
treball, participació en un projecte ..). 

c) prova i constatació. Consisteix en que l'assetjador busca la constatació per part de l'entorn 
que és creïble la adquisició d'aquesta qualitat. S'entén que l'adquisició bé pot ser el seu paper 
en les relacions socials, o la seva actuació en el negoci familiar, o la seva autoria en els èxits 
intel·lectuals i / o laborals de la víctima. La constatació implica que el paper (o autoria) del 
manipulador enfront del que s'ha adquirit ha d’ésser predominant, útil, eficaç i això en major 
mesura que la mateixa víctima. Es a dir, com que sense la col·laboració del manipulador, la 
víctima no hagués arribat on ha arribat. La víctima li "deu" el seu èxit. Paradoxalment en aquests 
supòsits la víctima no se li valora ni el esforç, ni la dedicació; per tant se li nega tot 
reconeixement. Sovint la mateixa víctima es creu l'engany i es sent en "deute" amb qui li "roba" 
el seu capital. Un cop s'ha verificat la absorció, és a dir l'entorn li reconeix al manipulador un 
mèrit que no li correspon, l’assetjador comença a desemmascarar-se. 

d) desprestigi extern i personal de l'autèntic posseïdor de la qualitat. Es desitja que el veritable 
posseïdor dubti de la seva qualitat, de la seva eficàcia davant el negoci familiar, del seu prestigi 
a les relacions socials, de la seva autoria de la propietat intel·lectual, de l'esforç dedicat al 
projecte, de l'autenticitat del seu treball. Per això s'inicia un període de crítiques personals 
desestabilitzadores, de rumorologia contra la ja víctima. L’entorn es creu els rumors, que es 
diuen a esquena de la víctima, perquè l'assetjador encara es fa passar per amic de la víctima. En 
presència de la víctima, l'adulador es comporta, encara, com amic. Però a mesura que passa el 
temps es van verbalitzant petites "bromes" humiliants i crítiques a la seva persona. És llavors 
quan el manipulador fa servir la comunicació paradoxal de tal manera que apareix una 
contradicció entre el verbalitzat i el percebut. La víctima amb prou feines sap reaccionar a 
aquesta subtil violència, i cada vegada es desestabilitza més i s'instaura en una situació 
d’indefensió. Aquesta situació d'indefensió es cronifica a causa de les persones que formen part 
de l'entorn que no reaccionen contra la violència subtil i desestabilitzant a la qual és sotmesa la 
víctima, perquè han estat convençuts que es tracta de bromes. Llavors la persona sotmesa a 
manipulació es nega a si mateixa la percepció d´aquesta situació a través d'un mecanisme 
psíquic de defensa a través del qual DESCONEIX l´aspecte de la realitat amb el que no vol o no 
pot enfrontar-se. Es tracta del que Laplanche i Pontalis, en el seu diccionari de psicoanàlisi 
defineixen com re negació "un mecanisme de defensa consistent en què el subjecte refusa 
reconèixer la realitat d'una percepció traumatitzant". Quantes vegades hem sentit a un assetjat 
dir que "tampoc és tan greu" el que li fan o bé "que té un mal dia" el seu assetjador. En la fase 
de seducció, els mecanismes de negació de la realitat funcionen a ple rendiment. La des 
valorització de l'agressió té com a finalitat seguir vinculat a l'assetjador. Altres vegades, el 
mecanisme de negació, s'instaura fortament, per negar que un està sotmès a assetjament, per 
esborrar-lo de la ment, per no reconèixer-se com a víctima. I aquesta actuació evitativa per no 
acceptar que un està rebent un tracte degradant, entronca amb la vergonya del menor que ha 
patit abús. Les seqüeles de la negació de l'agressió rebuda es concreten en què apareixen 
alteracions del comportament, actituds caracterials que semblen inexplicables. Tot i que la re 
negació es tracta d’un mecanisme psíquic útil en alguns casos, en tant ens ajuden a enfrontar 
ansietats i conflictes quotidians, també és veritat que, quan algun d'aquests mecanismes 
s'utilitza en excés, el psiquisme es fa malbé. 



* Seducció de l'entorn. El manipulador, convertit ja en instigador d'un assetjament necessita 
envoltar-se de persones que li ajudin a aconseguir el seu objectiu i per això s'envolta d'una 
camarilla. L'objectiu és desempallegar de la víctima. Els membres de la camarilla seran els que 
faran la feina bruta, els que queden en evidència mentre l'instigador acostuma a mantenir-se en 
l'ombra. Els membres de la camarilla formaran el “gang d'assetjament”, uns exerciran el seu 
paper sent violents amb la víctima i altres tindran un paper menys agressiu però igual de 
destructiu propagant calúmnies i ajudant a crear una "llegenda negra". Per aconseguir aquests 
aliats el manipulador ha de convèncer-los, un a un. Per doblegar la voluntat de la persona i 
induir-la a fer alguna cosa concreta el realitza mitjançant aproximacions successives o passos 
graduals, consistents en: 

a) Inhibir el raonament 

b) Introduir una realitat diferent 

c) Existència d'una única font d'informació 

d) Domini sobre l'actuar aliè 

a) Inhibir el Raonament. En primer lloc, utilitza estratègies per refrenar o inhibir el lliure ús de la 
capacitat de raonament, avaluació i crítica, és a dir, aconsegueix que s'inhibeixi la forma normal 
de percebre, raonar i sentir. Per a això, ha d'aconseguir que la persona a influir posi en dubte la 
seva percepció de la realitat, la seva capacitat per apreciar-la i avaluar-la, així com els seus 
conceptes i fins i tot les seves relacions interpersonals de tal manera que, a poc a poc, el 
manipulador va introduint una realitat diferent en l'individu. El subjecte dubte de les bones 
intencions de la víctima encara que no hi hagi evidències reals per a això i fins i tot si el seu tracte 
personal amb ella ha estat anteriorment gratificant, arriba a dubtar de la seva pròpia percepció. 

b) Introduir una realitat diferent. Es va introduint una realitat diferent en l'individu, la qual és 
qualificada de "la veritable", és a dir, de l'única veritat. Aquesta forma de percebre i pensar la 
realitat es caracteritza per ser selectiva i simplista. Consisteix bàsicament en acceptar que la 
víctima d'assetjament és un subjecte perjudicial. 

c) Una única font d'informació. L'única informació vàlida i fiable i que ha de ser admesa és la que 
transmeten els manipuladors (gang assetjament) i l'única forma d'apreciar-la i valorar-la és la 
que ells suggereixen a l'inconscient. Quan algú se'ls resisteix argumenten que un és 
benintencionat, és a dir alguna cosa ximple per percebre la "maldat" de la víctima. Se li fa veure 
a el subjecte que han de anar amb compte amb les persones que no pensen com ells i se'ls fa 
veure que la contrainformació és enganyosa, distorsionada i que té per objectiu manipular (i 
mentre desconfien dels altres es deixen dominar pel manipulador i els seus aliats). De tal manera 
que qualsevol intent racional de confrontar no és possible. Confrontar el punt de vista imposat 
pel “gang” és percebut com una agressió als membres del “gang”, raó per la qual pot observar-
se que, a l'intentar fer això, la persona sotmesa a un manipulador (un membre del gang que no 
és l´instigador), es posa iracunda i, fins i tot, pot agredir físicament a qui intenta fer-li obrir els 
ulls. 

d) Domini sobre l’actuar. Una vegada que la persona manipulada ha arribat a la fase en què ella 
reconeix "l´ equivocat de la seva percepció i idees anteriors" i ha adoptat les creences, manera 
de percebre i raonar dels seus manipuladors; aquests últims procedeixen a incitar a actuar d'una 
certa manera. Tant la inhibició de la forma habitual del subjecte de percebre, raonar i sentir, 
com l'acceptació de la nova realitat i el comportar-se de certa manera, és reforçat pel grup 



assetjador. El simple fet de ser inclòs en el grup assetjador li permet trobar altres persones 
sotmeses a el líder (instigador) que "confirmen” que la nova forma de percebre, raonar i actuar 
és l'única vàlida. Fins i tot, les millors intencions dels antics amics o dels familiars, al estar 
filtrades pel sedàs de la nova manera de percebre, pensar i sentir, són vistes com a 
amenaçadores i generen el desplegament d'una sèrie d’activitats individuals i col·lectives de 
defensa. 

La Comunicació en aquesta fase 

En el procés de seducció, per captar la voluntat de l'altre, el manipulador, utilitza una forma de 
comunicació especial: la del doble vincle. En la fase de seducció i com a suport de la contradicció 
podem trobar la teoria del doble vincle, basada en dos pilars: relació intensa e impossibilitat de 
sortir-ne. En primer lloc, el manipulador, estableix una relació intensa amb la futura víctima. La 
intensitat de la relació és de tal calibre que hi ha un alt grau de dependència, en els casos 
d'assetjament horitzontal el que s'instaura és una relació d'extrema simbiosi. El doble vincle es 
defineix com "dos o més persones participen en una relació intensa que posseeix un gran valor 
per a la supervivència física i / o psicològica d'una, diverses o totes elles "(Watzlawick i altres). 
Un cop creada aquesta relació tan intensa i amb tants llaços de supervivència psicològica, per 
part de el manipulador, comencen a aparèixer al seu si missatges indeterminats, el missatge és 
indeterminat per que inclou dues afirmacions mútuament excloents. Així el missatge és una 
instrucció que és necessari desobeir per obeir (per exemple: "Sigues espontani" o bé "Ser lliure" 
tot i que es deixa sotmès a les consignes del grup assetjador). Un altre element definitori del 
doble vincle és que a més no es permet sortir del marc dels missatges paradoxals (afirmacions 
que es contradiuen) ja que no es deixa que el receptor s´adoni compte d'aquesta paradoxa.  

Les maneres per impedir que el receptor prengui consciència del missatge paradoxal són dos; o 
bé impedint que es comenti sobre ell (sovint al·legant una lleialtat que no permet cap 
qüestionament) o bé allunyant-se de el receptor i no permetent la comunicació mitjançant 
l'estratègia de la reserva personal. De tal manera que tenim, dos tipus d'estratègies per 
mantenir a la víctima inconscient de la contradicció: 

1- No parlar-ne. 
2- La reserva personal.  

Les actituds més utilitzades per evitar parlar de la contradicció, són: donar a entendre que 
qualsevol questionament és un atac personal, o bé que parlar-ne és una manca de lleialtat, o 
que el receptor és una mica primmirat.  

En canvi les actituds més utilitzades per mantenir la reserva personal i així evitar parlar de la 
contradicció, són: fer-se l'ofès per alguna cosa, donar a entendre que un te molts problemes que 
el mantenen ocupat, no tornar les trucades telefòniques, mantenir-se seriós, sorrut, 
malhumorat.  

La teoria de la comunicació el defineix clarament (Watzlawick): "finalment s'impedeix que el 
receptor de el missatge s'evadeixi de el marc establert per aquest missatge, ja sigui meta 
comunicant-se (comentant) sobre ell o retraient". En ambdós casos, manca de questionament 
o allunyament, el que passa és que s'instaura la incomunicació i aquesta incomunicació impedeix 
a el receptor poder sortir de la forma de comunicació del doble vincle i s'inicia el paper de víctima 
a través de la indefensió. Aquest serà la primera d'una sèrie de situacions que s'aniran succeint 
en què la futura víctima d'assetjament moral que queda a mercè, totalment, i sense possible 
dissolució de la connexió del doble vincle.  



El paper de víctima queda determinat per la seva situació d'indefensió, de no poder sortir d'aquí, 
de tal manera que la víctima d'assetjament no pot aconseguir que no l'afecti i tampoc pot 
defensar-se; de totes maneres, en ambdós casos, la indefensió es manifestarà de manera 
diferent si verbalitza la discrepància o bé si calla i no diu res. En cas de verbalitzar la contradicció 
serà acusada de persona dolenta o de persona boja, però en cas de callar i de no verbalitzar el 
desfasament existent entre el percebut i el permès, el càstig vindrà del seu propi interior doncs 
farà que se senti culpable. 

Tornem a la teoria de la comunicació, com aportació teòrica a aquest raonament: "La situació 
sol estar determinada per la prohibició més o menys explícita de manifestar que es té 
consciència de la contradicció. Per tant és probable que una persona en una situació de doble 
vincle es vegi castigada per tenir percepcions correctes, i sigui definida com "dolent" o "boja" 
fins i tot per insinuar que pot haver-hi una discrepància entre el que realment veu i el que hauria 
de veure "(Watzlawick). 

Anem a acabar aquesta fase amb unes paraules de Watzlawick, Bavelas i Jackson: "No hi ha 
dubte que el món en què vivim està lluny de ser lògic i que tots hem estat exposats a dobles 
vincles, malgrat la qual cosa gairebé tots nosaltres ens hem enginyat per conservar el nostre 
seny. No obstant això, la majoria de tals experiències són aïllades (...) tot i que en el seu moment 
puguin ser de naturalesa traumàtica. És molt diferent la situació quan el contacte amb els dobles 
vincles és durador i es converteix gradualment en una expectativa habitual". En el procés de 
seducció d'una persona per part d'un manipulador, utilitzarà la connexió del doble vincle per 
poder manipular a través de la comunicació paradoxal i que aquesta no pugui ser evidenciada 
ni destapat l’engany. Quins són els efectes que els dobles vincles tendeixen a produir en la 
conducta ?. La persona té poques alternatives per decidir com actuar: "Només unes molt poques 
reaccions resulten pragmàticament possibles"(Watzlawick). Aquestes actuacions, són: cercar 
indicis, el significat literal i l'evasió. 

1) Cercar Indicis. “Davant l'insostenible absurd de la seva situació, és probable que una persona 
arribi a la conclusió que ha d'estar passant per alt indicis vitals". Aquesta és una perfecta 
definició dels primers pensaments que sorgeixen en un assetjat, i sovint es qüestiona "que he 
fet jo perquè em tractin així?". En definitiva, busca indicis. Seguim amb la teoria de la 
comunicació com a suport teòric explicatiu: "Aquest supòsit es veuria enfortit pel fet evident 
que, per als altres, la situació sembla molt lògica i congruent". I és cert que en aquests primers 
moments de incertesa de l'assetjat, aquest es troba amb que l'entorn, fins i tot el més afí, li 
atribueix alguna responsabilitat en el desenllaç, se li ve a dir que "alguna cosa haurà fet, per 
arribar a aquesta situació". I davant d'això la víctima es veurà obsessionada per la necessitat de 
trobar aquests indicis, de conferir sentit al que li passa a ell i al seu voltant (Teoria de la 
Comunicació). Tota aquesta energia gastada en la recerca d'indicis que expliquin la dissonància 
entre el percebut i el verbalitzat, provoca un allunyament respecte a la realitat. Per a la Teoria 
de la Comunicació: "aquest allunyament amb el que fa als problemes reals es torna més 
plausible quan es recorda que un ingredient essencial en una situació de doble vincle és la 
prohibició de percebre la contradicció implícita". 

2) Significat Literal. Una altra forma de enfrontar-se davant aquests missatges contradictoris 
consisteix en el compliment del missatge o de l'ordre en la seva més pura lectura literal de el 
significat. Per Watzlawick: "D'altra banda, aquesta persona pot triar el que els reclutes 
consideren la millor reacció possible davant de la lògica desconcertant, o l'absència de lògica, 
de la vida militar: obeir a tots els mandats en forma completament literal i abstenir-se de tot 
pensament independent". En aquests casos, la resposta de la víctima d'assetjament, és diferent, 



així, en lloc de llançar-se a una recerca interminable de significats ocults, aquesta persona 
descarta "a priori" la possibilitat que existeixi un altre aspecte en les relacions humanes a part 
del més literal i superficial. La interpretació d'aquesta resposta, per part de la Teoria de la 
Comunicació és significativa i brillant: "Com es pot imaginar, aquesta conducta semblaria ximple 
a qualsevol observador, ja que la incapacitat per distingir el trivial del que és important, el 
possible del que no és possible, constitueix l’essència de la ximpleria". Sovint, aquesta és 
l'actitud que un assetjat manifesta en el seu lloc de treball, deixa de buscar-significat a les 
tasques sense sentit que se li encomanen (fer unes fotocòpies per després ser destruïdes i 
tirades a la paperera) també l'entorn pot reaccionar d'aquesta manera i creure el que verbalitzen 
els assetjadors. De tal manera que atribueix veracitat a les paraules sense voler percebre la 
dissonància entre el que es comenta de la víctima i la seva pròpia percepció anterior de la 
mateixa. En definitiva el testimoni mut deixa de donar crèdit a les seves pròpies percepcions per 
adherir-se al significat literal del discurs del manipulador. 

3) Evasió. La tercera reacció possible seria apartar-se de tota relació humana. Per a la Teoria de 
la Comunicació, això es pot aconseguir mitjançant l'aïllament físic d'una banda i tancant els 
canals d'entrada de la comunicació per l’altra. Una persona que es defensi d'aquesta manera, 
semblaria retreta, inabordable, i autista, a un observador. I aquesta, és molt sovint, la conducta 
d'un assetjat en el seu lloc de treball, on el aïllament físic i emocional li és una salvaguarda. Per 
a la Teoria de la Comunicació, hi ha una altra forma d'evadir-se del doble vincle, que utilitza 
precisament els mètodes oposats a l'anterior però que persegueix la mateixa finalitat. Així: "És 
possible concebre un resultat idèntic, és a dir, escapar a la participació del doble vincle, 
mitjançant una conducta hiperactiva tan intensa i persistent que ofegui la majoria dels missatges 
que entren".  

Aquestes tres alternatives (buscar indicis, significat literal i evasió) no són les úniques possibles 
davant un assetjament. La veritat és que l’individu, de vegades, no pot triar l'alternativa que li 
permetria descobrir què volen dir les persones. Aquesta sortida seria "sortir" del doble vincle. 
Sovint la víctima sola no pot, llevat que compti amb considerable ajuda per poder examinar els 
missatges d'altres. Així s'obre una alternativa, que encara que costosa, és necessària. Per això 
és important el coneixement del llenguatge utilitzat pel manipulador amb l'esperança que sigui 
d'ajuda per defensar-nos dels manipuladors. 

 

FASE DE CONFLICTE 

Concepte i definició. La majoria d'experts defineixen el mobbing a partir d'aquesta fase. Una 
mala resolució del conflicte és el que porta a l'assetjament laboral. Algunes vegades, és tan curt 
l'espai de temps que separa "el conflicte" de l ' "assetjament" que es solapen. El conflicte gairebé 
sempre està lligat a un qüestionament de l’autoritat del líder (formal o informal) per part de la 
futura víctima. En tots dos casos el qüestionament del lideratge és evident. Bé per no voler 
acceptar tractes de favor del líder en detriment de la resta, bé per haver deixat ja de ser útil a el 
manipulador, bé per negar-se a participar en actes inconfessables (per exemple: assetjament a 
un altre company, participar en fraus). És precisament la naturalesa inconfessable del joc de 
poder on subjacent en el fons del conflicte el que aboca a l’assetjament.  

No tots els conflictes degeneren en assetjament, només aquells en què de base hi ha un interès 
indigne. En part la manera de ser de la majoria dels assetjats, amb la seva dificultat a ser 
formatejats, el manteniment d'un criteri propi, la seva actitud de no submissió i en definitiva 
l'exercici de la seva llibertat personal provoquen en una persona manipuladora el desig de 



destruir el que se li oposa. I amb molta més insistència, si és possible, atès que tota l'estratègia 
de seducció s'ha anat en orris. L' assetjador s'adona que aquesta persona és un destorb per a 
ell, ja sigui per la seva negació a participaren actes fraudulents o bé perquè la seva sola presència 
genera comparacions que desvaloritzen al líder. En aquesta etapa, una bona resolució del 
conflicte encara pot evitar l'assetjament. Precisament perquè en aquesta etapa es pot evitar 
l'assetjament, hi ha una responsabilitat de la societat en posar els mitjans per ser resolt el 
conflicte. La societat ha de dotar-se dels mecanismes de control social necessaris perquè 
l’exercici lliure dels valors en què es sustenta no siguin paper mullat. Al permetre que el conflicte 
degeneri en assetjament, la societat en el seu conjunt, perd. Bàsicament perquè cedeix el 
control social al manipulador i es converteix en còmplice col·laborador de l'assetjador en el 
procés de destrucció d'un ésser humà. Ja no podem tancar els ulls: sabem que l'assetjador fa 
servir mètodes inhumans, els interessos són indignes i la motivació és perversa. 

En el seu llibre "Mobbing. Vèncer l'assetjament moral" Nora Rodríguez domina a aquesta fase 
de conflicte com FASE DE SEDUCCIÓ FATAL i la descriu de la següent manera: "Un incident crític 
o un problema no resolt produeix un canvi sobtat en una relació laboral que, fins al moment, 
fins i tot va poder haver estat considerada satisfactòria". "La persona que està en una posició 
inferior comença a percebre un tracte diferent. De fet, l'agressor o l'agressora bé pot començar 
l’assetjament inconscientment i perquè desitja destruir la víctima o per una decisió fredament 
calculada (vol treure-la d'enmig). Però, sigui quin sigui el motiu, la veritat és que actua d'una 
manera com mai ho havia fet fins llavors: examina a qui ha col·locat en el seu punt de mira, 
localitza els seus punts febles, les seves inseguretats, les seves possibles traumes i llança els seus 
primers dards enverinats. mentre ho fa es mostra com una persona encantadora o com una 
persona indefensa. Aquí comença el terrorífic procés d'estigmatització: la seva actitud cap a la 
víctima consisteix en la critica a petites dosi i amb bones intencions alhora que li fa promeses, o 
bé la tranquil·litza; fins que torna a col·locar-la en el seu punt de mira i li dona petits tocs cada 
vegada més freqüents".  

Una visió en profunditat del motiu que va generar el conflicte ens confirma que el conflicte és la 
justificació que dona l'assetjador per iniciar la fustigació, i encara que es vulgui veure la causa 
en això, en realitat no resideix aquí sinó en la voluntat prèvia de el manipulador. Afirmo que 
prèviament a la aparició del conflicte hi ha la voluntat de treure a la víctima del mig. En algunes 
ocasions al manipulador no li caldrà l'existència real d'un conflicte, i pot limitar-se a tergiversar 
qualsevol situació; precisament perquè l'origen de l'assetjament rau en la voluntat prèvia de 
l'assetjador i no en el conflicte pròpiament dit, és pel que sovint els conflictes apareixen per 
tonteries. "Amb molta freqüència, els conflictes provenen de nimietats i tonteries. Si un 
problema d'aquest tipus no es resol (..) va augmentant i, finalment, pot convertir-se en una 
situació d'assetjament". ("Mobbing, l'assetjament moral a la feina" per Trude Ausfelder). Fins a 
quin punt una discrepància degenera en una d'aquestes situacions, depèn sempre de la manera 
en què les persones interessades la tracten. És molt natural que a la feina hi hagi discussions 
entre companys. Quan es pensa de diferent manera sobre un assumpte, o s'està sota una forta 
pressió de temps, no és estrany que sorgeixi una agra polèmica. També pot succeir que una 
persona s’excedeixi una mica de broma i digui coses que potser fereixin a una altra més del que 
pensa. En aquests casos, en principi, no hi ha res a objectar sempre que la qüestió es solucioni a 
l'endemà per exemple, amb unes paraules amistoses i una disculpa si fos necessari. La situació 
començarà a ser crítica quan les hostilitats es repeteixin o quan una persona és ignorada de 
manera progressiva i indeterminada. Observant més detingudament els incidents, sorprèn que 
les persones adultes puguin manifestar unes conductes que només es poden descriure com: 
infantils, ridícules, antisocials i poc civilitzades. De tal manera que, francament, aquestes 



persones més aviat haurien d'avergonyir-se del seu comportament, en comptes d'estar 
orgullosos de això, com passa amb molta freqüència. Per tant el que un conflicte degeneri en 
assetjament, dependrà de la tolerància de l'entorn, segons Leymann, "aquesta despreocupació 
per part de l'empresa i de l'entorn podria mostrar-se gairebé com el motiu més important per a 
l'origen de l'assetjament laboral".  

La Comunicació en aquesta fase. El tipus de comunicació que té lloc durant la fase de conflicte 
és a dues bandes, cap a la víctima i cap a l'entorn (element típic de l'assetjament moral). Cap a 
la víctima el tipus de relació que s’instaura és la de el "joc sense fi" com a especial forma de 
comunicació interpersonal, i de cara a l'entorn, l'assetjador farà servir la manipulació del 
llenguatge. A la figura dels "jocs sense fi" s'arriba a un acord (tàcit o explícit) de canvi de 
significat, però de tal manera que ja no es pot modificar. Per poder ser modificat, seria necessari 
parlar-lo i per a això haurien de comunicar-se; però en l'acord es va establir la no comunicació. 
Això vol dir que, en aquest sistema, és impossible generar cap canvi des de dins. En la fase del 
conflicte, en l'assetjament moral a la feina, tant si estem davant d'una relació simètrica 
patològica o complementària patològica; sabem que s'ha establert un acord amb respecte a la 
inversió del significat. Aquesta inversió ve explicada, en la teoria dels "jocs sense fi ". 

Hi ha la possibilitat, com a únic procediment eficaç i a què es pot recórrer havent-se iniciat ja el 
conflicte de sol·licitar la intervenció d'una tercera persona (mediador) "amb la qual tots dos 
utilitzen la seva manera normal de comunicació i fer que aquesta tercera persona defineixi que 
"el joc" ha acabat "(Teoria de la Comunicació). En aquest moment la qualitat terapèutica de la 
intervenció del mediador es fa més clara, en el si de relacions de conflicte, per tal que no 
degenerin en assetjament moral. Quan no hi ha un mediador capaç, l'únic canvi que pot 
concebre és violent. Reprenent la Teoria de la Comunicació, sobre aquest particular, hem de fer 
notat que: "l'equivalent d'aquest canvi violent en l'àrea de les relacions dels individus capturats 
en un joc sense fi seria: una separació, un suïcidi o un homicidi". Per tant, aplicant aquesta 
afirmació a el procés de mobbing, tenim que per sortir de la fase de conflicte, amb resolució 
positiva d'ell mateix, seria necessària la figura del mediador. Sense oblidar, que en cas de no 
existència de mediador, o de fracàs de la mateixa, ens trobaríem amb les tres sortides (fins avui) 
tradicionals del mobbing: 

- separació (trasllat de l'assetjat de departament o acomiadament) 

- suïcidi (un de cada cinc suïcidis, segons Leymann) 

- homicidi (encara no s'han fet estudis que relacionin l'assetjament laboral amb un augment de 
la sinistralitat mortal a les àrees de treball). Existeix, per tant, una nova via d'investigació per 
iniciar, que relacioni els accidents laborals amb l'assetjament moral a la feina.  

L’assetjador fa un ús pervers del llenguatge a fi de manipular a l'entorn i també a la pròpia 
víctima i convèncer que és tracta de una "mala persona" (la víctima). I per això fa servir la 
manipulació del llenguatge. Apareix la dicotomia entre bons i dolents. Arribem a la comprensió 
de la manipulació de el llenguatge a través de l'estudi de: 

1 - Els termes utilitzats 

2 - Els esquemes mentals 

3 - Els plantejaments estratègics 

4 - Els procediments estratègics 



1 - Els termes utilitzats per l'assetjador. S'usa i es treu partit de les paraules "TALISMÀ" de cada 
cultura. Al tractar-se de paraules "talismà" no han de ser demostrades, i es dona per descomptat 
que al nomenar-les s'acredita la seva realitat. 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 
s'adeqüen a la realitat i així evitarem caure en l'engany al no donar per suposat res. Exemples 
de paraules "talismà" a la cultura occidental: transparència, treball conjunt, progrés, 
competitivitat, llibertat .... 

2 - Els esquemes mentals que transmet un assetjador. Es fa servir el DILEMA: és a dir es potencia 
la 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 manera que 
quedi exclosa la que representa la víctima escollida. Exemples de falsos dilemes: llibertat- norma 
/bondat - guany / protagonisme - maldat / lideratge- perversió. Cal un qüestionament personal 
perquè no ens enganyin i buscar els dilemes falsos en el discurs de el manipulador. Ja que el 
compliment d'una norma, com ara respectar els senyals de trànsit no és contrària a l'exercici de 
la llibertat. 

3 - Els plantejaments estratègics que emet l'assetjador. 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 

4 - Els procediments estratègics que instaura l'assetjador. El procediment preferit pel 
manipulador és la maledicència. El segueix el no atacar de front i el que l'atac es justifica com 
carregat de "bona intenció". A la maledicència, s'utilitza la calúmnia, la mentida i les insinuacions 
malintencionades. Aquesta estratègia d'atac, es caracteritza per que impedeix la defensa, ja que 
es tracta d’un atac anònim i envoltant, i a el mateix temps es fan servir raonaments "lògics". La 
situació d’indefensió crea angoixa la víctima. No podem oblidar que el mobbing respon a un pla. 
Un pla ocult, de què costa adonar. 

 

FASE D'ASSETJAMENT 

Concepte i definició. Abans d'abordar, pròpiament, la fase d'assetjament és necessari un breu 
repàs sobre el tipus de relacions interpersonals. Cal recordar que les relacions entre els éssers 
humans poden ser de dos tipus: de simetria i de complementarietat; i en cada tipus de relació 
trobarem unes pautes comunicació específiques. Tant en les situacions d'interrelació normal, 
com en les situacions de conflicte. Les relacions simètriques es basen en la igualtat però "en elles 
existeix, sempre, el perill de la competència" (Watzlawick i altres). Les relacions 
complementàries es basen en l'adequació de cada participant a un paper específic i 
complementari. 

1) Relacions Simètriques. Hi relacions de simetria sanes i altres patològiques; i les pautes de 
comunicació en les dues van a ser diferents. Les pautes de la comunicació en una relació 
simètrica sana són, el respecte mutu i la confiança. Així, Watzlawick i altres ho expressen: "en la 



relació simètrica sana, cada participant pot acceptar la idiosincràsia de l'altre, la qual cosa porta 
a el respecte mutu i la confiança (..) i implica una confirmació realista recíproca del "self". Es a 
dir d´un mateix, i aporten com a benefici, a les parts, el reconeixement recíproc de la identitat. 
En síntesi una relació simètrica sana, es caracteritza per: 

- acceptació de l'altre, tal com és 

- proporcionar respecte mutu 

- estar basat en la confiança 

- donar confirmació realista d'un mateix 

- i pel reconeixement recíproc de la pròpia identitat  

En canvi les pautes de comunicació en una relació simètrica patològica es caracteritzen per la 
existència d'una guerra més o menys oberta. En aquest tipus de guerra, sovint encoberta, es 
busca la igualació, l'homogeneïtat. "La igualtat sembla ser mes tranquil·litzadora si un 
aconsegueix ser una miqueta “més igual" que els altres"(Orwell). I quan no s'aconsegueix 
aquesta homogeneïtzació, apareix el conflicte. Citem a Watzlawick i altres: "quan la interacció 
simètrica perd estabilitat hi ha una tendència a l'escalada (..) S'instaura el rebuig". Per tant la 
simetria patològica, podrà manifestar-se tant com una lluita per la igualació i quan això no és 
possible en un manifest rebuig (teoria de el cos estrany). 

En l'assetjament moral horitzontal trobem en la seva base una necessitat d'igualació, aquesta 
necessitat és la que comporta actituds intolerants davant de la diferència d'un company. 
Entenent la diferència com "un" no és tan igual com la resta. Així, s'identifica a el company més 
brillant, o a el més treballador, o a el més honrat ... i es força a la "igualació" (a la mediocritat en 
paraules de Gonzalez de Rivera), quan no s'aconsegueix aquesta igualació, s'instaura el rebuig. 
De tal manera que podem afirmar que hi ha indicis d'una relació simètrica patològica en el si de 
l'assetjament horitzontal. Això passa en les relacions entre companys quan s'ha perdut el 
respecte mutu i s’ha instaurat el desig de no deixar sobresortir a un company. Quan fallen tots 
els intents de igualació, quan la tolerància a la diferència brilla per la seva absència apareix 
l'assetjament moral com manifestació del rebuig d'un grup de treballadors contra un altre 
treballador. 

2) Relacions complementàries. Són les que s'estableixen entre dos individus, quedant molt 
definit el rol que cadascú ocupa en la relació i sent aquests rols interdependents. segons 
Watzlawicki altres: "és inherent a la naturalesa de les relacions complementàries, el qual una 
definició del "Self", només pugui mantenir-se si l'altre participant exerceix el rol específic 
complementari". Les relacions complementàries poden ser sanes o patològiques. Les pautes de 
comunicació en les relacions complementàries sanes es basen en el reconeixement recíproc i és 
"la confirmació recíproca, sana i positiva, entre els individus" (Watzlawick i altres). Les pautes 
de comunicació en les relacions complementàries patològiques, es basen en el fet que cada 
individu en el seu rol desconfirma a l' altre; és a dir: "equivalen a desconfirmacions abans que a 
rebutjos del "Self" de l'altre" (Teoria de la Comunicació). Quan en les relacions complementàries 
s'instauren aquest tipus de desconfirmaciones tal com ocorre en l'assetjament vertical (ja sigui 
ascendent o descendent), s'observa un sentiment progressiu de frustració i desesperança en els 
dos participants o en un d'ells. "Es comprova l’existència de sentiments cada vegada més 
atemorits d'estranyament, despersonalització, i d'abúlia" (Watzlawick). Per tant en 
l'assetjament vertical, ja sigui descendent o ascendent, vam comprovar que reposa en una 



relació de complementarietat patològica. De tal manera que els rols que cada integrant 
desenvolupa, en lloc de tendir a la complementarietat, tendeixen a donar lloc a 
desconfirmaciones i a descrèdits. Això és el que passa quan un cap fustiga un empleat, amb el 
consentiment de la resta, o quan un grup de subordinats boicoteja sistemàticament al cap de 
torn. Són exemples de relacions complementàries insanes i en tots dos casos es manifesta la 
desconfirmació del paper de l’altre.  

Podem afirmar que en l'assetjament es troben els elements definits en la Teoria de la 
Comunicació sobre la patologia de les relacions de complementarietat: desconfirmacions, 
frustració, desesperança, por, estranyament, despersonalització i abúlia. Per reconèixer que 
s'està davant d'una situació d'assetjament laboral, i així es diferencia d’altres conflictes laborals, 
hi ha tres elements determinants. 

1-. hi ha un rebuig a la comunicació directa amb la víctima. 

2-. es busca el seu aïllament amb la finalitat de poder aconseguir l'objectiu,  

3-. que és la destrucció de la víctima.  

Al mateix temps que existeix negació a la comunicació directa amb la víctima (se li nega la 
salutació, no se li parla, no se li responen les trucades, no s'escolta el contingut dels seus 
missatges, .....) se la tracta com una persona "empestada”. L’aïllament s'aconsegueix o bé no 
donant-li feina o negant-li els mitjans per fer-ho bé, amb sobrecàrrega de treball en aquest últim 
cas també apareix un augment de la calúmnia i de la maledicència per l'esquena. A la destrucció 
de la persona s'arriba a través d'atacs íntims individuals, com bromes, injúries, i humiliacions. 

En l'assetjament moral a la feina o mobbing existeix sempre un abús. L'abús pot manifestar-se 
com un abús de poder o bé com un abús de confiança. Tot i que en diferent mesura en funció 
de l'origen de l'assetjament. Quan l'assetjament és promogut per la jerarquia hi haurà majors 
manifestacions d'abús de poder. En canvi quan l'origen de l'assetjament és entre companys, hi 
haurà majors manifestacions d'abús de confiança. Bé és veritat, que si es deixa passar el temps 
i no s´intervé, ambdós tipus d'assetjament, tot i tenir un origen diferent, es converteixen en un 
de sol; ja que jerarquia i companys s'alien en contra de la víctima. 

En la fase d'assetjament la víctima es troba davant d'una lluita sense normes i sense pietat. 
Apareixen els símptomes del seu patiment: fatiga crònica i hipervigilància (Piñuel ). Per Nora 
Rodríguez la fase d'assetjament es denomina també de PERSECUCIÓ i acorralament i la descriu 
així: "El maltractament es torna cada vegada més explícit. L'assetjador implica directament a 
superiors i a altres treballadors cada vegada que ofèn, humilia, critica o maltracta d'alguna 
manera a la víctima". A partir d'aquest moment, a la fustigació s'uneixen altres persones, 
companys, caps, ... que participen del poder de l'assetjador o que fustiguen per omissió. La 
calumnien, la ridiculitzen, li neguen la comunicació. Ningú recorda com era aquesta persona 
anteriorment". 

La Comunicació en aquesta fase. En l'assetjament ha una perversió del llenguatge que es 
materialitza en la comunicació paradoxal per part de l'instigador de l'assetjament i dels seus 
aliats els fustigadors. Comunicació Paradoxal: 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 a actes 
de no comunicació: ignorar una salutació, no respondre a una pregunta, actuar com si 



determinada persona no estigués present, donar l’esquena. La Paradoxa es defineix com una 
contradicció. Per a la Teoria de la Comunicació: "La paradoxa és la contradicció que resulta d'una 
deducció correcta a partir de premisses congruents" (Teoria de la Comunicació). En canvi la 
definició que trobem en qualsevol diccionari és la següent: “Es diu que una cosa és una paradoxa 
quan lògicament hauria de ser d'una manera però és de la manera contrària". Malgrat que en 
l'assetjament el tipus de comunicació paradoxal sorgeix tant en la conducta dels assetjadors com 
en el seu llenguatge, a partir d'ara em centraré en la paradoxa en el llenguatge, atès que les 
manifestacions conductuals són més evidents i no requereixen més aprofundiment; aspecte que 
no es compleix en el llenguatge paradoxal, i que, per tant, obliga a un anàlisi en profunditat. 
Sent aquest l'objectiu de el present estudi.  

En un procés d'assetjament, l'ús de el llenguatge paradoxal ve promogut per l'instigador, però a 
l'ésser imitat pels seus aliats, els fustigadors, arriba un moment en què tot el gang assetjador 
l’utilitza, per tant en aquest estudi, a partir d'aquesta fase, quan s´anomena la paraula 
"assetjador" ha de ser entesa com atribuïble a qualsevol persona del gang. En el tipus de 
comunicació utilitzat per l'assetjador ens trobem amb les definicions paradoxals i amb les 
paradoxes pragmàtiques (instruccions i prediccions paradoxals), unes a nivell de el llenguatge i 
altres a nivell de la conducta.  

a) Les definicions paradoxals (o antinòmies semàntiques) sorgeixen de les incongruències 
ocultes en l'estructura del 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. En el missatge de l'assetjador 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. Sabem que l'emissor utilitza la 
contradicció intencionalment i ho fa a través de: una fal·làcia inclosa en l'argument i 
d'un error ocult en el raonament. Per tant hem d’arribar a desmuntar l'argument fals i 
evidenciar l'equivocació que s'oculta en el raonament del manipulador, si no volem ser 
sotmesos al seu poder entabanador. Anem a ocupar-nos de les raons i dels arguments 
que es fan servir per justificar l'agressió a un company. 

Al RAONAMENT de l'assetjador hi ha errors, els més habituals són: Inclou igualacions falses. Es 
qüestiona la llibertat dels altres. Sembla que respectin les posicions però en realitat les 
inutilitzen. En el discurs de l'assetjador, concretament en les seves raons per agredir la víctima 
hi ha errors. Són errors intencionats, per tant si som capaços de detectar-los i els fem evidents 
ens trobarem davant d'un atac agressiu de l'assetjador contra nosaltres, amb el propòsit de fer-
nos callar. Aquest serà un bon indici o senyal que anem pel camí vàlid del desemmascarament. 
Si aquests errors no fossin intencionats, la persona que els emet podria reconèixer l'error o 
raonament equivocat sense més, és l'ús de l'agressivitat el que ens indica que estem enfront 
d'accions intencionades.  

Al ARGUMENT de l'assetjador hi ha falsedats, ja hem comentat anteriorment que en tot procés 
d'assetjament ha un nivell de comunicació paradoxal. En alguns casos la comunicació es basa en 
una falsa paradoxa, en el sentit d'existir consciència per part de l'emissor de la "fal·làcia 
intencionalment inclosa en l'argument o bé d'un error ocult en el raonament". L’emissor utilitza 
la contradicció intencionalment. Però en la gran majoria dels casos d'assetjament no existeix 
consciència en l'emissor de l'ús habitual de la paradoxa. Entenent paradoxa com "una 
contradicció que resulta d'una deducció correcta a partir de premisses congruents". Per tant ens 
trobem que en els arguments esgrimits per assetjar ha una intencionalitat en l'instigador 
principal, que sap de la falsedat del que emet, i en canvi no existeix tal intenció en la resta 



d'assetjadors, que veritablement s'han cregut els arguments que s'esgrimeixen contra la víctima 
i per això els difonen. Per tant opino que els aliats de l'instigador han estat també manipulats.  
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b) En la fase d'assetjament, pròpiament dita, l'altra forma en què es manifesta la 
comunicació patològica és a través de les prediccions paradoxals. Aquestes prediccions 
són les que usa el manipulador per seguir mantenint a l'entorn bloquejat, sense 
reaccionar a la violència que s’està desenvolupant davant seu. Tenen un cert aire 
apocalíptic, amb això el manipulador preveu el futur, el prediu, i això sempre atenent a 
la idea que serà la víctima la causant de tant mala "predicció" per el manipulador que s' 
auto-investeix d'un paper màgic o de salvador. Les prediccions paradoxals només són 
concebibles en una interacció entre dues persones, on hi una comunicació. Aquesta 
comunicació és donada amb missatges indeterminats, que afirmen, amb respecte a si 
mateixos, que no afirmen res. Un exemple d'això ve definit per Nerlich: "una manera de 
no dir res consisteix a contradir-se a un mateix. De vegades s'aconsegueix aquesta 
contradicció dient que un no diu res, de manera que, finalment, un no es contradiu en 
absolut". Amb aquestes prediccions (paradoxals) o anuncis, donant aquest tipus 
d'informació (indeterminada), es creen contextos que són insostenibles. Una persona, 
davant d'aquest tipus de missatges, se sent atrapada en la xarxa de prediccions 
paradoxals. Se sent atrapada perquè no es pot tranquil·litzar, convincentment, tot i 
intentar creure (pensament lògic) que va ser una amenaça impulsiva i que no s'ha de 
prendre seriosament, aquesta amenaça (confiança en les bones intencions). Els autors 
de la teoria de la comunicació arriben a la conclusió que el que ens fa vulnerables, com 
a éssers humans, a aquesta mena de paradoxa són tant el pensament lògic com la 
confiança. De tal manera, que tota predicció està relacionada d'una o altra manera amb 
el fenomen de la confiança en les relacions humanes. Per tant, els factors de 
vulnerabilitat davant els anuncis (prediccions) amb un contingut no clar, són: 



1- pensament lògic 
2- confiança en les bones intencions. 

I això és justament el que esdevé a les persones integrants d'un entorn laboral on té lloc un 
procés de mobbing contra una persona i també és el que manifesten els afectats per mobbing. 
Ells diuen que no van donar importància a algunes manifestacions anteriors, i això perquè no 
concebien que hi hagi aquest nivell de maldat en les persones. El pensament lògic, ens fa pensar 
que es tracta d'un acte impulsiu, no premeditat. La confiança en les bones intencions, ens fa 
creure que no hi ha mala intenció en el que s'ha escoltat. Així la confiança sempre està 
relacionada amb els resultats futurs i, més específicament, amb la possibilitat de predir. Perquè 
puguin donar-se les instruccions paradoxals es requereixen tres ingredients essencials: 

1) Una forta relació complementària (oficial i subordinats) 

2) Dins el marc d'aquesta relació, es dona una instrucció que ha d'obeir, però també desobeir 
per obeir-la. 

3) La persona que ocupa la posició d'inferioritat en aquesta relació no pot sortir "fora" de el 
marc i resoldre així la paradoxa fent un comentari sobre ella, és a dir, meta- comunicant sobre 
ella, (la qual cosa implicaria una "insubordinació"). Aquí queda obert el gran repte en el disseny 
de veritables estratègies preventives i d’actuacions ràpides davant de les manifestacions 
d'assetjament per part de la víctima. La cronicitat d’aquestes situacions són un atemptat a la 
salut mental de la víctima d'assetjament. 

 

CONCLUSIONS 

El mobbing no busca el dany pel dany. L'assetjament psicològic busca que aquest mal generi un 
resultat. L'assetjador fa servir el llenguatge per a manipular i així aconseguir els seus fins. Els 
destinataris del seu engany són tant, la víctima, els aliats de l'assetjador com l'entorn de la 
víctima. El instigador per envoltar-se de aliats estableix amb ells, un tipus de relació de el doble 
vincle. La teoria del doble vincle és visible en les interrelacions personals en dues de les fases 
del procés d'assetjament moral en el treball, així: el podem observar en la fase de seducció, pel 
que fa a la futura víctima (que és quan s'instaura el doble vincle entre assetjador-víctima) i també 
és visible a la fase d’assetjament pròpiament dita entre l'instigador, tant pel que fa a la víctima 
com respecte els seus aliats. El doble vincle és el que defineix la relació pròpia de l'assetjador 
principal (instigador) amb els seus aliats que són els altres assetjadors. I aquest tipus de relació 
és la que consolida un gang d'assetjament i la que fomenta la aparició de l'mobbing, que es 
manifesta amb tota la seva cruesa.  

A més de l'engany cap als aliats, l'instigador necessita influenciar l'entorn de la víctima i això ho 
aconsegueix a través de les mentides i de la maledicència. A les persones no ens agrada 
reconèixer que som influenciables. La persona mitjana sol afirmar que les seves opinions, valors 
i idees són pròpies. Aquesta afirmació impedeix percebre l´ influenciables que som. A més les 
característiques de l'engany del manipulador són les típiques de la rentada de cervell, per tant 
cal destacar la subtilitat amb què són aplicades aquestes tècniques psicològiques i també el que 
els aliats (també víctimes enganyades) solen arribar a la conclusió d'haver-se unit a el grup 
conspirador voluntàriament, grup a el qual no veuen com pròpiament conspirador, sinó com a 
il·luminador, defensor i alliberador. Hem de comprendre que no és fàcil admetre que un és 
influenciable i molt menys que un va realitzar accions de manipulació psicològiques, i per tant 



el grup, menys encara admetrà que és el responsable d’haver causat tant de mal material, físic 
i moral a la víctima. Com admetre que es va sembrar un odi terrible?. Cito a Joe D'el Grosso 
"Imagineu-vos que a la gent li costa treball reconèixer que a l'hora d'escollir un producte, ho fa 
seguint la influència de les propagandes, què podem esperar sobre que admetin haver estat 
víctimes d'un rentat de cervell?" (Jose De l'Grosso). El manipulador a través de la creació de 
relació de doble vincle aconsegueix que la víctima no pugui defensar-se i que els aliats no es 
qüestionin la crueltat de les seves actuacions; però per aconseguir la impunitat total al 
manipulador li cal que l'entorn que és testimoni de l'acorralament de la víctima no faci res, de 
tal manera que es converteixi en col·laborador tàcit. L´ instigador per aconseguir manipular a 
l'entorn i que aquest no faci res fa servir el llenguatge (oral i escrit). Sabem que 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. Per tant 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- La contradicció, a través de: 

a) Les Fal·làcies, és a dir els arguments falsos, que inclouen la insinuació i els mals entesos. 

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

Sovint en el mobbing el que primer crida l'atenció en el discurs de l'assetjador és aquesta 
sensació que hi ha alguna cosa que no segueix una lògica. Aprofundir en aquesta percepció en 
lloc de apartar-la de la nostra ment serà el primer pas per aprendre a detectar a un expert 
manipulador de la comunicació com és el pervers organitzacional. És molt habitual que 
l'assetjador atribueixi a la víctima actituds de mala fe sense proves d'això. Una actitud oberta 
consisteix a escoltar les intencions que l’assetjador atribueix a la víctima, atès que ens donaran 
els motius íntims del propi manipulador per assetjar. No em vull estendre massa en aquest punt 
però és sabut que l'assetjador atribueix a la víctima les seves pròpies intencions com si es tractés 
d'un mirall i acusa, a la víctima, dels seus propis errors i de les seves pròpies pors. 

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 els aliats, són les que 
transmeten i propaguen la maledicència sobre la víctima, però no són manipuladors, per contra, 
també són víctimes del manipulador ja que han estat influenciats amb la finalitat d’ajudar a 
l'assetjador a desempallegar-se de la víctima a través d'augmentar el descrèdit de la mateixa. 

No podem oblidar que els assetjadors són persones que s'han fet hàbils emprant alguns principis 
psicològics fonamentals que subratllen el procés de la influència. Per finalitzar vull posar l'accent 
en un punt, el de l'objectiu de l'assetjament. Sabem que 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. La finalitat de 



l’assetjament està íntimament relacionada amb fer desaparèixer a la víctima de l'entorn, ja sigui 
a través del trasllat a un altre departament, ja sigui amb l'acomiadament de treballador i la 
sortida d’aquest de l'organització o mitjançant el suïcidi en els casos més greus.  

Una resolució positiva de l'mobbing dins de l'organització haurà de contemplar que el assetjador 
no aconsegueixi l'objectiu 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 l'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. La responsabilitat d'acabar amb les pràctiques violentes ens 
correspon a tots els éssers humans, no és just delegar en altres la nostra pròpia actuació. Bé és 
cert que tots som influenciats i persuadits diàriament de diferents maneres, tots som 
vulnerables a les tàctiques de persuasió, l'únic que varia és el grau de vulnerabilitat de com som 
influenciats. La habilitat per poder esquivar i protegir-se dels persuasius disminueix i es redueix 
quan un s'afanya, es recarrega, o bé està indiferent, no informat, distret o fatigat.  

És molt habitual que una persona de l'entorn de la víctima sigui persuadida per que respon amb 
urgència a les provocacions i també per creure en les fal·làcies que s'aboquen, de tal manera 
que acabi enfadada amb la víctima sense que aquesta res li hagi fet. En contrast una persona 
amb un sentit de claredat i seguretat sobre les seves pròpies creences i valors, amb un sentiment 
d'estar inclòs en relacions significants amb altres persones i amb un sentit de tenir un paper en 
la vida és menys vulnerable a les tècniques del manipulador. Les tècniques de l'assetjador estan 
encaminades per convèncer-nos i consentir la fustigació d'un altre ésser humà. Si l'entorn es 
deixa manipular, si no intervé, llavors el mobbing s'instal·la. Tots els conflictes que degeneren 
en assetjament ocorren perquè es toleren, perquè ningú intervé, s'escuden en que és un 
problema personal i aquesta abstenció és culpable (Leymann). Tot mobbing es pot bloquejar. 
Només es necessita que algú amb cert poder estigui realment interessat, i que s’enfronti a el 
problema. La víctima sola no podrà fer front al grup assetjador i el seu equilibri anirà a poc a poc 
deteriorant-se, apareixent símptomes d'estrès i d'angoixa. 
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