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L’assetjament, per lleu que sembli, pot ser un problema complex
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U
na amiga d’una amiga
de la lectora desacom-
plexada ha agafat una
excedència sense sou. I
no pas per allargar les

escasses setze setmanes de la baixa
de maternitat, com han fet les
amigues de la nostra amiga que
han decidit tenir fills malgrat els
entrebancs socials, sinó perquè el
seu cap li feia la vida impossible.

Tot va començar quan va rebut-
jar unes insinuacions que no teni-
en res a veure amb la feina. A par-
tir d’aleshores va conèixer de pri-
mera mà la marginació, la humi-
liació, el menyspreu i el maltrac-
tament psíquic a l’àmbit laboral.
Dit així sembla molt greu, però
llavors ella no hauria estat capaç
d’expressar-ho amb tanta contun-
dència. Les contínues agressions
de què era víctima no eren per si
soles prou espectaculars per dis-
parar l’alarma. Però, una darrere
l’altra, feien mal. (Un exemple:
quan ella deia bon dia, el seu su-
perior immediat li responia: “bon
dia, cosa”.) La noia va començar a
tenir problemes per dormir, va
patir baixades brusques de tensió i
es va desmaiar tres cops en tres
setmanes. Quan el metge li va
permetre tornar a la feina després
d’un temps de baixa, ella no s’hi va
veure amb cor. Ara en busca una
altra, però té l’autoestima per ter-
ra i li fan por les entrevistes de
treball. Intenta recuperar la confi-
ança en si mateixa amb l’ajut d’u-
na psicoterapeuta. L’amiga de l’a-
miga de la lectora desacomplexada
va patir un assetjament sexual que
va derivar en assetjament moral.
Casos similars al d’ella il·lustren el
llibre L’assetjament moral a la feina
(Edicions 62 / Paidós), de Marie
France Hirigoyen, autora també de
L’assetjament moral. La violència per-
versa en la vida quotidiana, l’obra que
va convertir en tema de debat un
problema que existia però que
s’ignorava. Aquell llibre va tenir
tanta repercussió mediàtica a
França que moltes persones agre-

dides que patien en silenci van
atrevir-se a parlar-ne. El govern de
Lionel Jospin va decidir incloure a
l’Estatut dels Treballadors la noció
d’assetjament moral, a través d’un
projecte de llei votat al Parlament.
La ministra de Treball va reclamar
una definició clara del terme per
evitar-ne interpretacions abusives
i errònies. I això és el que fa Hiri-
goyen en el seu nou llibre: afinar
l’anàlisi i precisar la noció d’as-

setjament moral. El subtítol deixa
clara la intenció del volum: Distin-
gir el cert del fals.

L’assetjament moral, explica
Marie France Hirigoyen, és una vi-
olència en petites dosis, que no es
percep, però que resulta molt des-
tructiva. Un per un, cap atac no és
realment greu. És l’efecte acumu-
latiu dels microtraumatismes fre-
qüents i repetits el que constitueix
l’agressió. Com més es puja en la
jerarquia i l’escala sociocultural,
més sofisticades i perverses són les
agressions.

Tot assetjament és discrimina-
tori, perquè neix del rebuig d’una
diferència o d’una particularitat
de la persona. La discriminació

sovint es dissimula per por de
sancions, i es disfressa d’assetja-
ment moral, més subtil i més difí-
cil de detectar.

L’amiga de l’amiga de la lectora
desacomplexada s’ha identificat
amb molts dels testimonis reco-
llits per Hirigoyen. I ha desitjat
sortir-ne tan ben parada com un
d’ells, Marion. Fa deu anys que
Marion va abandonar la seva feina
després d’un llarg període d’asset-

jament per part d’un superior je-
ràrquic. Ara Marion ha trobat una
altra feina, molt més interessant i
més ben pagada. Fins i tot pensa
que va ser una sort que l’acomia-
dessin.

Però quan recorda el que va
passar, a Marion li agafen encara
avui ganes de plorar. I aquell su-
perior la segueix torturant cada
nit en els seus somnis.

L’amiga de l’amiga de la nostra
amiga ja comença a assumir que,
com Marion, somiarà sempre més
en les vexacions sofertes, però té
pressa per passar pàgina i trobar
una nova feina. Entre altres raons,
perquè a hores d’ara els seus estalvis
de tota la vida freguen l’anorèxia.
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E
n una de freda i una de calenta interpretem
una de bona i una de dolenta. Però, quina és
la bona i quina la dolenta? Suposo que
depèn de moltes coses, com ara de la
climatologia. El sentit de l’oració és molt

diferent si el receptor està enmig del desert del
Gobi o de la glaçada Sibèria.

Ara en donaré una (la freda o la calenta, segons
us convingui) que, precisament, té molt a veure
amb la introducció. Es tracta d’una novetat d’a-
quest setembre passat, el conte La Sol i el Pol, escrit
per Josep Lluch i il·lustrat per Carme Peris dins de
la col·lecció per a primers lectors El Vaixell de Va-
por, de l’Editorial Cruïlla. El filòleg terrassenc Jo-
sep Lluch ens ofereix una història en què de
manera polida i precisa exemplifica l’enunciat
físic: “Els pols oposats s’atreuen”, aplicat als hu-
mans. El Pol és un fredolic extrem. La Sol, una
calorosa patològica. Quan tots dos coincideixen
en la sala d’espera de la consulta del metge, els
seus cossos troben l’equilibri tèrmic anhelat, i
neix l’amor. Una història que assimilem sense
cap esforç perquè està explicada tal com toca,
utilitzant les paraules adequades i justes, ni una
de més, ni una de menys.

Acompanyen els textos les il·lustracions de
Carme Peris, que demostra tenir una molt bona
tècnica amb l’aquarel·la, entre d’altres virtuts,
com la de, quan ho creu necessari, prescindir
parcialment o totalment dels fons, recurs amb
què evita l’enfarfegament visual. Tot plegat no
ens ha de sorprendre gens perquè Peris ja fa anys
que ha demostrat ser tota una professional.

La col·lecció El Vaixell de Vapor, com pràctica-
ment totes les dedicades als primers lectors, casa
text i il·lustracions vigilant molt de prop l’edició
del conjunt. I el públic ho reconeix i valora, com
ho demostra la reedició continuada d’algunes
obres, com ara La història de l’Ernest, de Mercè
Company i J.M. Lavarello, i El vampiret Draculet, de
Ponç Pons i Àngels Comella, entre d’altres bons
duets de la col·lecció.

I ara, i continuant amb el tema duets, l’altra (la
freda o la calenta, segons hagueu triat al co-
mençament). RBA va publicar fa poc Cuentos para
contar en 1 minuto, escrit per Victoria Bermejo i
il·lustrat per Miguel Gallardo. L’edició i la idea
motor del llibre estan molt bé, però, tot i que fa
l’efecte que les il·lustracions de Gallardo (autor de
Makoki, tot un clàssic del còmic underground bar-
celoní) han estat creades amb la intenció de no
ser més que un detall complementari, en algunes
ocasions, de tan petites, queden ofegades per la
coloració. Per altra banda, tot i les bones inten-
cions de Bermejo a l’hora de versionar en un es-
pai limitat contes clàssics i narrar petites anèc-
dotes amb moral inclosa, la veritat és que el re-
sultat és molt irregular i gens original. Llàstima.
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