
Jokin tenia 14 anys 
quan es va tirar 
al buit prop de sa 

casa, en Hondarribia, 
al setembre de 2004.  
Patia assetjament es-
colar des de feia un 
any. El seu cas va ser 
el revulsiu que va fer 
a la societat prendre 
consciència del proble-
ma.  Segons les esta-
dístiques del Govern 
valencià, el 80% dels 
maltractadors són hò-
mens, un percentatge 
majoritari també per a 
les víctimes, amb un 
60% del total. Aquest 
mateix informe apunta 
a una prevalença dels 
casos d’agressió física 
sobre la psicològica en 
les situacions d’asset-
jament escolar. De fet, 
set de cada deu ex-
pedients arrepleguen 
aquest tipus d’agres-
sions, front al 40% que 
incorporen el compo-
nent psíquic. El perfil 
de l’agressor, segons 
aquest departament, 
és el d’un xiquet de 
catorze anys, mentre 
que el de víctima està 
representat per un 
jove, també baró, de 
13 anys d’edat.

     

Ens parla d’Isona, una 
estudiant que canvia 
d’institut. Fuig d’una 
convivència impossible 
que fins i tot li va costar 
la vida a un amic seu. 
Al nou centre, però, 
tornarà a repetir-se 
de nou la mateixa si-
tuació d’assetjament. 

Però aquesta vegada 
no fugirà. Isona haurà 
d’enfrontar-se, amb 
la complicitat de nous 
amics, al seu passat 
i a les persones que 
fan de la por un ins-
trument per a sentir-se 
poderosos. Un llibre 
necessari que ens 
ajuda a entendre el fe-
nomen de la violència 
a les aules. Es tracta 

d’un llibre que reflexa 
de manera molt real 
una situació que per 
desgràcia ens trobem 
actualment als centres 
escolars. És per això, 
que a molts joves que 
conviuen amb aquest 
flagell social els servi-
rà la lectura d’aquesta 
novel·la. En ella troba-
ran resposta i soluci-
ons als problemes que 
envolten l’assetjament 
escolar.

La seua literatura va 
adreçada especialment 
als joves. De les seues 
obres podem destacar 
els tres premis literaris 
Samaruc concedits a 
Marina (2002), Et re-
corde Amanda (2003)                   
i L’últim vaixell (2005). 
En Perifèric Edicions 
té publicada una altra 
novel·la Anatomia d’un 
assassinat.
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Els casos de violència escolar van augmentar un 57% 
en els centres valencians durant el curs 2007-2008

Segons l’informe DITCA, elaborat per la Conselleria d’Educació, les escoles i els ins-
tituts valencians van notificar un total de 995 casos de violència escolar. En ell, també 

es rebel·la que el 9% dels escolars d’entre 13 i 17 anys es reconeixen agressors.
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Decàleg de l’assetjat
Ignorar l’assetjador i els seus sequaços. L’assetjador ataca el que li respon, 
no el que l’ignora. D’aquí que, davant una provocació, una resposta engi-
nyosa siga «I?». Quan és ignorat, es  desmunta. És com dir «què em vols 
dir amb això?» I mai no plores davant la seua presència, no t’enfades, ni li 
demostres que et molesta. Si estàs dolgut, que no es note.

Si et veus obligat a respondre, digues-li amb tranquil·litat: «No sóc qui tu 
et penses». O bé respon amb una broma. Si et diu «ets horrible», respon-li 
«m’alegra que te n’hages adonat».

Busca suport en els teus pares, en un professor o en un adult en el qual 
confies. Ells poden demanar responsabilitats a l’escola i demanar que 
prenguen mesures en un termini màxim d’una setmana. I si creus que es-
tàs en perill, corre. Fugir i refugiar-se on hi haja un adult no és de covards, 
és protegir-se.

Escriu una carta en què expliques el que passa als teus pares, al director 
de l’institut o a algun professor en el qual confies.

Parla amb els teus pares per no assistir a classe si ets víctima d’assetja-
ment físic o psicològic.

Si ets objecte d’acudits, de burles i de bromes de mal gust, fes-te d’una 
colla d’amics del teu barri, que t’acompanyen fins a l’escola i fins a ta casa, 
almenys mentre dure l’assetjament. En qualsevol cas, no vages sol.

No estigues a prop del teu assetjador, ni t’emboliques amb ell en disputes. 
No et refies d’ell si vol fer-se passar per amic teu.

Si un company et fereix amb un bolígraf o qualsevol altre tipus d’arma, de-
mana als teus pares que ho denuncien a la policia.

Intenta que al teu institut hi haja una pàgina web on xiquets i xiquetes que 
pateixen assetjament puguen explicar anònimament el que els passa.

Intenta que, en cada curs, un especialista faça xarrades sobre què és l’as-
setjament i com afecta psicològicament els qui el pateixen, que fins i tot 
arriben al suïcidi.

Per Nora Rodríguez, experta en assetjament escolar 
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