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2003- L´ABÚS VERBAL 

Compilat per M. Parés Soliva 

 

Abús verbal 

Extret de "el secret per vèncer l'abús verbal" a càrrec d'Albert Ellis i Marcia Grad Powers. 

20 MISSATGES PER A UNA PERSONA ESPECIAL 

* Perquè sé que vas a llegir-lo, encara que mai escriguis. 

* M'hauria agradat explicar-t´ho mirant-te als ulls, però si arriba al teu cor serà suficient. 

* Sé que quan brotin les teves llàgrimes es barrejaran amb les meves. 

1- Et sents frustrada perquè les teves intencions i comentaris són mal interpretats. 

2- Cada vegada més et vas adonant que t'enfrontes amb un estrany mesquí en lloc amb l'home 
que coneixies. 

3- Sents "aquesta vella i familiar sensació" i saps que està tornant a passar. D'alguna manera se 
les s'arreglarà per arruïnar el dia sencer. 

4- Ho fa enviant missatges que diuen "soc vàlid", "tu no ets vàlida", i "no pots aconseguir-ho 
sense mi". 

5- L'abús subtil et produeix la incòmoda sensació d'inquietud que hi ha alguna cosa que està 
molt malament, però no pots arribar a esbrinar què és. 

6- Estàs sent tractada amb desconsideració, amb comentaris feridors i tallants. Ell trenca les 
seves promeses i compromisos amb tu. 

7- Pot tractar-se de la classe de abusador que fa alguna cosa agradable per desarmar-te i 
convèncer-te que les teves reaccions davant l'abús són exagerades, potser et porti flors, o et 
regali alguna cosa especial. 

8- L'encant és una habilitat que aprenen per convertir-se en algú grat, admirat, i per sobre de 
qualsevol retret. 

9- Encara que el seu encant està molt desenvolupat, només és superficial. A molta gent li 
despista l'encant dels abusadors. 

10- La teva primera experiència amb l'abús verbal probablement et va commocionar, et va ferir 
i et va confondre. Quan l'abús va continuar et vas sentir menys commocionada i més ferida, i 
confosa, i més trista. 



11- Et sents com si estiguessis "consumida", haguessis estat "atropellada per un camió" o 
"apallissada", especialment després que hagi tingut lloc un incident abusiu. 

12- Et frustres intentant resoldre el que perceps com conflictes mitjançant la utilització de 
mètodes que només poden ser efectius en relacions normals i saludables (..) fent totes i 
cadascuna de les coses que creus que poden redreçar la situació i acabar amb el tracte feridor 
que estàs rebent. 

13- La font contínua de combustible per la seva conducta abusadora és la seva reserva d'antic 
dolor. 

14- Pot estar intentant, un cop més, dominar la seva indefensió i manca de control "desfogant-
se". Pot ser que estigui intentant de manera desesperada fer el "correcte" aquesta vegada (...). 
Per desgràcia no ho està plantejant correctament i de fet aquest sistema mai li funcionarà. 
Exigeix quantitats enormes d'amor i acceptació, aprovació i estimació. Però no importa quant 
aconsegueixi, no se sent prou digne d'amor o acceptable per creure que és real. Res omple el 
buit que ha portat des de nen. El seu major temor és ser rebutjat o abandonat. Irònicament es 
protegeix del rebuig i de l'abandonament al comportar-se de manera abusiva amb aquells més 
propers a ell, aquells que és més probable que li donin l'amor que sempre ha desitjat. 

15- Per què tu? Per què et va escollir a tu? Podria ser que fossis l'objectiu de la seva ira perquè 
ocupes un paper similar al de la seva mare o al d'altres dones que hagi estimat en el passat que 
li van decebre, van ferir o van abandonar. 

16- L'abusador utilitza la resta de persones com objectes per sentir-se millor, i es troba tan 
embegut en si mateix que pensa que les seves preocupacions són l'única cosa que importa. 
Creure que el seu món interior està fora de control el mou a intentar controlar el seu món 
exterior: igual que els adults de la seva infància tenien poder i control sobre ell. 

17- Acostuma a inflar els seus problemes en lloc d'enfrontar-se a ells. 

18- Arriba a saber com penses, sents i reacciones. Aprèn les teves vulnerabilitats i les utilitza 
sense misericòrdia. No estàs segura de per què o quan va començar a tractar-te com si fossis la 
seva enemiga. 

19- Potser sentis pena per el teu abusador. Reflexiona. El teu abusador ha de ser tractat com un 
adult i acceptar la responsabilitat de les seves accions. No pots controlar la seva conducta amb 
el teu amor. És com és. No ho pots canviar. No pots arreglar la part d'ell que està espatllada. 
Ningú ha de ser pastura indefensa d'un passat (...) ni tan sols ell. Es tracta d'una elecció: la seva 
elecció. Ningú ha de abusar dels altres. Res ho justifica res! Tria abusar, igual que tu tries quedar-
te o anar-te'n. 

20- I no ets responsable del que li va passar. Del que ets responsable és que optis i que 
consisteixis que el seu abús t'afecti d'una manera tan profunda com ho fa. Ell veu el teu dolor. 
No obstant això, una vegada i una altra tria continuar la seva conducta. Tria no acceptar les 
responsabilitats de les seves accions i no comprendre el que realment està succeint. 

No t'enganyis a tu mateixa pensant que no pot evitar conduir-se de manera abusiva. Si que pot. 
Tria fer-ho. No abusa de la resta de la gent oi? que el percep com encantador, atractiu, afectuós, 
simpàtic i persona agradable. 

* Jo no tornaré a treure el tema. L´hauràs de treure tu. 



2004 CARTA PER TU   

 

Carta per a tu 
Per Marina Parés Soliva 

L'assetjament sorgeix de la trobada entre l'ànsia de poder i la perversitat-Marie-France 
Hirigoyen 

"El teu desig de controlar la meva vida i aconseguir que obeeixi els teus dictats ha impregnat la 
nostra relació. Em premies i em castigues en funció de si compleixo o no amb els teus 
"suggeriments". Portes més de tres anys sancionant-me per haver tingut la gosadia de no 
sotmetre´m als teus designis. 

Intentes camuflar que tota la teva malvolença està motivada per haver-te desobeït. No vols que 
ningú sàpiga l'engany amb què has embolicat als teus més pròxims aliats. Si aconsegueixes 
desacreditar-me, ningú em creurà quan els expliqui la veritat. Aconsegueixes ocultar les teves 
motivacions inconfessables de erigir-te en líder d'un grupet d'acòlits, amb el desig que es passin 
el temps donant-te lloances i danyant a qui TU assenyales. T'agrada el poder d'aconseguir 
ascendent sobre ells. 

Em pregunto 

Quan es va originar aquest desig de destruir-me? Quan va començar aquesta pulsió competitiva 
de demostrar que tu ets bona i jo soc la dolenta? A qui vols convèncer d'això? 

Portes més de tres anys pretenent, de manera compulsiva deixar-me sense amics, 
desacreditant-me perquè m´ avorreixin. Molts ja ho han fet. 

Em costa comprendre que és el que et manté tan activa contra mi, la teva persistència em 
sorprèn i m'espanta. No l'entenc. 

Tens una capacitat natural per fer que els teus amics em critiquin, m'insultin, m´ataquin, em 
calumniïn, em ningunegin, em marginin; mentre tu et mantens a l'ombra. Si algú els pregunta 
als teus amics perquè m´agredeixen, la resposta, d'una o altra manera, és sempre la mateixa 
"per defensar-te". No vols que públicament se sàpiga que ets la instigadora de tota aquesta 
campanya de descrèdit contra mi. Si de veritat creguessis en les calúmnies contra mi, no hauries 
de amagar-te. 

M'ha costat adonar-me'n, però sempre has estat tu darrere del meu descrèdit, hi ha un indici 
molt clar que tu estàs darrere d'això: ets el nexe d'unió de tots aquells, que d'una o altra manera, 
m'han atacat al llarg d'aquests quatre anys. Les persones atacants han anat canviant, unes 
vegades han estat unes i altres vegades han estat altres els que m'han atacat, però el que és 



comú i permanent és l'íntima unió amb tu de qui en aquell moment donat m´agredeix, em 
calúmnia i em fa mal. 

Ja no tinc cap dubte: 

Tu ets la instigadora principal de la "llegenda negra" sobre mi. Les dues ho sabem oi? 

Jo vaig ser bona amb tu, no has pogut oblidar que fa quatre anys, quan estaves sola vaig fer tot 
el que vaig poder perquè els meus amics s'ocupessin de tu; fins i tot vaig intercedí amb qui 
estaves enfadada perquè es restaurés la vostra relació, i tu què has fet? 

Jo t'ho diré, has aprofitat aquesta confiança per parlar-los mal de mi, per apartar-los i això és 
constatable ja que resulta que anys després d'aquella intercessió, d'haver intervingut, de fer que 
tornéssiu a ser amics aquestes persones, ja no són els meus amics, en canvi, ara no deixen de 
manifestar públicament que són els teus amics més incondicionals. La veritat és així de clara i 
transparent. Et vaig ajudar i tu m'has perjudicat, aquesta és la teva forma d'actuar. 

Ara estic convençuda que ets una dona molt injusta i amb el cor dur com una roca. No hi ha 
compassió, en tu, cap al que has definit com a rival, fins i tot quan està cruelment danyat el teu 
segueixes castigant amb l'ostracisme, la marginació i el descrèdit. 

Sovint m'he preguntat quina de les meves decisions va desencadenar la teva ira i cada vegada 
estic més convençuda que va ser la meva decisió a negar-me a col·laborar en l'assetjament a un 
altre company. Res importa que, ara, tu i la teva íntima amiga feu veure que sou afins a aquest 
company; les tres sabem el que vau arribar a dir contra ell i tot l'entramat associatiu que vàreu 
muntar per desacreditar-lo. Us vau enfadar amb ell perquè no va voler cedir als vostres capricis 
de tancar la web. 

Saps ser tan lianta que has aconseguit, amb el pas d'aquests anys, que et cedeixi el control 
d'aquesta mateixa web en un acte de confiança. Ets la persona més manipuladora que he 
conegut, ja que tens la capacitat d'aconseguir que confiïn en tu, aquells als que primerament 
has castigat amb el descrèdit. Aquestes persones, després dels teus càstigs, dels teus silencis de 
glaç, de les teves marginacions i menyspreus es sotmeten a tu dòcilment. Ja ho he vist en més 
de cinc ocasions. Al principi em sorprenia que la persona a la qual acabaves de desacreditar i 
castigar, desitgés fer les paus i portar-se bé amb tu. No comprenia com podien ser tan ingenus 
per tornar a posar-se a les teves mans. Encara avui segueixo sense comprendre-ho. 

Cal acceptar-ho públicament, tens una habilitat especial, per aconseguir que els altres facin el 
que tu vols i els utilitzes perquè agredeixin als qui tu designes. 

Els teus rivals són tots aquells que s'han alliberat de la teva influència i els teus càstigs 
s'encaminen a obtenir ascendent de nou sobre ells i que es sotmetin a tu. T'ho he vist fer en 
diverses ocasions. Algun dia podràs acceptar que mai més m'acostaré a tu? 

Estic d'acord amb que ets una persona amb algunes qualitats, no ets un monstre, però si ets 
capaç de fer mal a tot aquell que no se sotmeti a tu. Ets extraordinàriament venjativa. 

Quan m´ataques ho fas d'una manera cruel, insensible i despietada. Utilitzes tots els ressorts 
emocionals que saps que poden danyar, com és la utilització de frases habituals en mi, però 
tretes de context, m´atribueixes atacs contra tu imaginaris, des valoritzes meus èxits, t'amagues 
darrere les teves aliades que són les que actuen violentament. La certesa que aquests ataquen 
a qui tu has designat és que mai surts en defensa de qui és atacat pels teus amics. Encara que 
t'agrada fer creure que posseeixes qualitats de bondat, jo dic que tu ets dolenta perquè vols i 



aconsegueixes que els amics em traeixin amb la promesa d'aconseguir les prebendes que tu els 
hi ofereixes a canvi. 

Ets molt meticulosa i saps organitzar-ho tot, de manera pacient, perquè em traeixin els meus 
amics. Et dediques a abocar petits comentaris falsos contra mi a les orelles que actuen com gotes 
d'àcid sulfúric que destrueix la confiança que tenien en mi i es van trencant els vincles. Per això 
he arribat a pensar que només podré considerar amics aquells que ja hagin estat "provats" per 
tu i no m'hagin venut o bé que només trobaré amistat en persones que no t'hagin conegut, i 
aquesta creença em fa impossible intimar o confiar amb qualsevol que estigui pròxim a tu. 

Es que t'agrada molt quan aconsegueixes que els meus amics em traeixin sent deslleials amb mi 
i manifestant que ara són els teus amics. Es que això t'agrada molt, ja que d'una manera 
addictiva és el que portes fent des de fa quatre anys. 

* Aquestes línies van per tu. M'has atribuït, per darrere, que jo escrivia sobre tu sense ser cert, 
avui si, aquestes línies van per tu. 

 

2007- EL CLAM 

 

Desemmascarant l'arrel d'un assetjament 

Per Marina Parés Soliva 

Fa molts anys vaig defensar a algú d'una torba, avui segueixen les conseqüències d'això. No em 
penedeixo del que vaig fer i ho tornaria a fer, fins i tot coneixent el que llavors no vaig sospitar: 
el càstig a què m'anaven a sotmetre. 

El càstig ha estat una condemna a cadena perpètua. No cal estar empresonat per perdre la 
llibertat. M'han sotmès a un assetjament continu i constant que m'ha limitat la llibertat d'acció. 
Cada cosa que he fet ha estat escrutada amb lupa per ressaltar els defectes que tingués. Cada 
amic que he tingut ha estat temptat amb prebendes perquè em traís. Cada suport rebut ha estat 
injuriat perquè fugís del meu costat i em deixés a l'estacada. L'arrel de tanta malvolença part 
d'aquells temps i d'aquella acció. Han hagut de passar els anys perquè me n'adonés. Els violents 
de la meva fustigació van ser els instigadors d'aquell assetjament a l'innocent. Van rebre la 
col·laboració dels que difonen i transmeten rumors. Sent creïbles per emparar-se sota la 
bandera de la solidaritat. 

Aquests han confirmat l'existència d ' "una mà negra" que planeja secretament contra mi. Han 
pretès, hipòcritament, fer-me creure que l'autor de la meva campanya de descrèdit és l'innocent 
a qui vaig recolzar. Els vaig impedir acabar amb una destrucció i m'han estat castigant per això. 
La gran instigadora s'ha mantingut “refugiada” a l'ombra. Mai ha deixat, secretament, de ser 



d'ells. La gran instigadora s'ha envoltat de persones violentes per ser llançades contra mi amb 
“rauxa”. La gran instigadora compta amb la dificultat de la gent a acceptar que pugui existir tanta 
maldat. I amb això aconsegueix la impunitat. 

En aquells temps va acusar l'innocent (nu) de greus accions, molt greus, fins i tot una d'elles era 
un flagrant delicte. Va ser una acusació ignominiosa, el va acusar d'un acte brutal, d'un delicte, 
amb l'únic argument que "mirava rar". Tots la van creure, sense cap comprovació, ja que ella el 
coneixia tan bé i el buit es va fer al voltant de ell. 

Sé que hauria hagut de explicar la veritat des del principi del meu suport. No ho vaig fer. És una 
cosa que em segueix furgant la consciència. Vaig tenir moltes ocasions. No les vaig aprofitar. 
Vaig ser covard. Quan el innocent estava feliç, em deia a mi mateixa que no valia la pena que 
perdés la dita, i callava. Quan estava trist, em deia a mi mateixa que no calia posar major dolor, 
i seguia callant. Una sola vegada em vaig armar de valor per a explicar-ho tot, estava fermament 
decidida a no acovardir-me. Aquest dia estava tan abatut, que explicar la veritat hagués estat un 
acte de crueltat. I vaig tornar a callar. 

Ja no vaig tenir altres ocasions. 

Serveixin aquestes línies com a redempció del passat. 
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