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L’Àlex és una jove de 17 anys que conta en primera 
persona com ha viscut l’assetjament que ha patit a 
l’institut des de 1r fins a 4t d’ESO per part d’un grup 
de companys. També planteja la visió del Jofre, un 
dels assetjadors que està ingressat a un centre espe-
cialitzat en joves amb problemes. Per completar-ho, 
apareix l’Ona. Aquesta noia serà el contrapunt del 
Jofre. Amb la seva serenitat l’ajudarà en el procés de 
reconeixement de la culpa.

TEMÀTICA: l’assetjament, la por i la falta de 
comunicació entre els adolescents i els adults.

GÈNERE: narrativa. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el coneixement dels 
perills i de les conseqüències de l’assetjament, 
la importància de fomentar el respecte cap a les 
altres persones i l’actuació de la societat davant 
casos d’assetjament. 

CLAUS PER A LA LECTURA
La focalització
El llibre parla fonamentalment de l’assetjament. Mos-
tra aquest problema des del punt de vista d’una vícti-
ma, però fa un pas més enllà en reflectir també la visió 
d’un dels assetjadors. S’hi narren uns fets semblants, 
però des d’un punt de vista diferent. Amb totes dues 
perspectives, el lector/a pot fer-se una idea completa 
de tot el que implica aquest procés.

El paper dels companys
L’autora també destaca a la novel·la el comportament 
dels estudiants: «El que no saben és que només ells 
m’haurien pogut salvar, els silenciosos, els que mira-
ven cap a un altre costat, si ells haguessin parlat, els 
haurien aturat. Els populars haurien d’haver mantin-
gut la posició d’una altra manera, no sent cruels amb 
uns companys».

La falta de comunicació
Als primers capítols del llibre es poden trobar frag-
ments en què es fa una crítica evident al professorat, 
que no sap veure el problema que pateix l’Àlex. Al 
llibre també es fan referències als pares dels joves as-
setjats. Com és que no s’adonen de res?

MÉS RECURSOS

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  Videoclip que planteja una situació 
semblant a la del llibre.  

  Vídeo de l’Aless Gibaja en què 
parla sobre assetjament i dona 
consells a la gent que en pateix.

  Wonder (2017), Moonlight (2016), Un 
monstre em ve a veure (2016), Cyberbully 
(2011), pel·lícules que tracten de 
l’assetjament.


