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Que hi ha pocav~rgonyes que gdu- 
deixen fent la yuitza als altres, ja en te- 
nim constancia historica els catalans. 
Perb, aqliests perfids no sol8 son ca- 
paces de girar la truta i confondre els 
q ~ i i  tenen al vollarit, 5inó que, de re- 
top, el pobre tarnbe en surt malparat. 
Arnb tots el8 pels i spnyals ho escriu 
Marie-France Hirigoyen en L'asseGa- 
ment moral. La violencia pfrversa en la 
vida quo~ldiaal~a. 

Contradiccions, sornriures demoli- 
dors. sobreentesos, rnirades assassi- 
ries. allusions, burles. frases inacaba- 
des. rumors. insinuacions. buits ... son 
gestos aparentment irrellevarhts i dc 
difícil deteccio. Ara be, si es repetei- 
xen d'una manera continuada, a mig 
o llarg termini. esdevenen altament 
desestabilitzadors per a la dona o 1'- 

quan aquestes situacions salten a la 
vista, principalment en la fena o eri la 
parella respertivament: aSembla com 
si  a nostra societat no percebes 
aquesta forma de violencia iridirecta. 
Anib el pretext de la tolerancia, ens 
tornem ndulgents.» 

Al llarg de I'assaig, aquesta escrip- 
tora francesa relata moltissims exem- 
ples entorn d' aquesta violencia sotcr- 
rada que ella qualifica d'assassinat 
psiquic. Tambe hi trobarem idees per 
a aprenrire, primer, a identificar les 
xarxes del pervers, i. posteriorment. 
com defensar-nos-en amb el suport 
de proves. Entre altres idees es molt 
important la de no entrar mal en el 
joc del pewers ni fer cabal de le3 3eves 

horne que es veuen sotragats per 
aqucst xafec d'hostlitats. Si la víctima 
s'atreveix a plantar-hi cara, I'instiga- 
dor d'aq~iestes accions malintencio- 
nades I'acusara de susceptibl~. Cau- 
lora del Ilibre, psiquiatra i terapeuta 
familiar, ha pogut comprovar que, en 
molts d'aquests casos. I'afectat resta 
irnrners en un proces destructiu de la 
seva persona. mentre I'assetjador ne- 
ga en rodó el conflicte «Es tracta 
d'una violencia psicologica continua 
que implica, a partir de Id utilització 
dels altres, una estrategia de destruc- 
ció de I'atre sense que es produeixi 
cap sentiment de cu1pa.x 

Hirigoyen comprova que, en la 
quotidiaiiitat, la gent no yosa d a r  
de perversitat. I es fa creus de I'escas- 
sa reaccio de companys i familiars 

humiliacions. i, a la mes minima 
evidencia de rnaldat. denunciar-lo. 

L'envestida del pfrvers cap a les 
seves victimes no es niés que un pro- 
blema de poder i de reconeixement 
social per a col.locar-se en posició de 
superioritat: aSón individus avids d'a- 
provació i admiració, manipuladors 
nats que primer sed~ieixen i despres 
vampirtzen>>. apunta Marie-France 
Hirigoyen. mare de farnilia divorciada 
que ha acabat especialitzant-se en re- 
lacions de dominacic~ i anihilacio de 
I'autoestima de les pzrsones. S'auto- 
declara d'esqiierres i profuridament 
sensible al dolor dels lhumans 

L'asseijament !nora/, el primer i 

unic assaig rl'Hirigoyen. ha aconse- 
guit ser un libre moli venut en les l i -  
breries franceses i ha esdevingut un 
punt de debat en I'Assemblea Na- 
cional, a qua prepara itrid llei entorn 
de l'assetjament rnor;il a I'empresa.+ 


