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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
Si naciste para martillo,
del cielo te caen los clavos
Al mon hi ha tota mena de persones. És el que li diuen “diversitat”. D’ordinari, es diu que la diversitat
enriqueix. I és ben cert. Tanmateix, la diversitat, entesa en un sentit ampli, no necessàriament és quelcom
positiu. Hi ha personatges, dins d’aquesta diversitat, que es caracteritzen per la seva mala baba i per fer de
la seva vida un instrument per fer més amarga la dels altres, especialment dels que tenen més aprop.
La cosa es complica quan aquests personatges a més tenen alguna mena de potestat (que no d’autoritat,
de la qual solen estar absolutament mancats), llavors el càrrec és, per a aquestes persones, el fem que els
fa florir en tot el seu esplendor. Sovint fins i tot, no tenen càrrec, però actuen com si el tinguessin en la
certesa que l’organització els avala.
Aquesta tipologia de personatges, poden trobar-se en els indrets més variats, segons quin sigui l’àmbit
d’actuació en el que es troben més a gust perjudicant als altres : en un casal d’infants, en el clergat, en
l’àmbit de les relacions de parella, organitzacions policials o militars, directius d’una organització,.... en
general solen trobar-se en estructures jerarquitzades que faciliten les relacions de subordinació (que ells
entenen com de submissió). Els més voluntariosos poden arribar a ser caps d’Estat, manifestant una clara
preferència per estructures polítiques basades en formes dictatorials.
Un dels nínxols on s’hi troben especialment a gust solen ser a les àrees de RRHH de les empreses o
organitzacions. Des d’aquestes talaies privilegiades, tot un univers de noves possibilitats, ni tan sols al
principi per ells imaginades, se’ls hi obren al seu horitzó. En realitat havien estat molt temps esperant la
seva oportunitat, ocupant una posició subalterna, complint escrupolosament amb el seu deure però
menyspreant, en el seu fur intern, la blanor del seu superior
El seu repertori és prou ampli:
- dificultar, quan no negar, l’exercici de tota mena de drets.
- convertir, per la via de les interpretacions més delirants, el que són drets dels empleats en drets
de l’empresa.
- establir discriminacions entre el personal exigint a uns el que no s’exigeix a altres, aprofundint així
en la frustració dels primers.
- donar cobertura, quan no emparar, a altres assetjadors i desentendre’s de les víctimes agreujant
la seva condició.

- mantenir a persones en llocs de treball o ubicacions (quan n’hi ha molts altres d’alternatius) que
clarament els hi perjudiquen la salut, tractant-les de malalts imaginaris.
Quan a la cúpula d’aquestes organitzacions s’instal·len aquesta mena de personatges, de forma natural o
induïda, ràpidament en els esglaons inferiors en sorgeixen altres que pretenen emular-los i agradar-los,
imitant i si pot ser millorant les seves pràctiques. Lloen l’adveniment del gran “cabró” (doncs què és sinó un
dimoni), el comparen amb el “caos” de la situació anterior i s’admiren de l’ordre i concert de l’actual status
quo. Fan camarilla entre ells i al voltant del líder.
Primer actuen discretament, com de prova, amb restriccions menors contra persones concretes o
mitjançant la vulneració de petits drets . Quan veuen que no passa res, segueixen un procés incremental,
llavors comencen a perdre tot contacte amb la realitat. Si algú mostra una lleu resistència esdevenen
iracunds, els ulls se’ls hi surten d’òrbita i es posen vermells com un perdigot.
A final, inevitablement, acaben perdent els papers, però pel mig, un gran nombre de persones i durant un
llarg període de temps, s’han vist perjudicades injustament.
Aquestes situacions i aquests personatges, cal denunciar-los com abans millor. No cal exposar-se un mateix.
Existeixen organitzacions que tenen com a objecte, precisament, la defensa dels drets dels altres.
Tanmateix, cal fer el mínim esforç d’adreçar-se a elles i exposar-los-hi les vulneracions dels seus drets, dels
altres o de tots.

