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CRISTINA SEN
Barcelona

C arla Herrero és
també Silay Alk-
ma. Avui són la
mateixa persona,
una noia feliç de
17 anys. Però

durant molts anys van ser dues.
Carla, la nena, l’adolescent que
va patir bullying durant vuit anys,
i Silay, la nena, l’adolescent que
escrivia amb metàfores sobre el
dolor fosc. Fins que van veure
d’on provenia el dolor, perquè no
ho sabien.
“Em sentia inútil, creia que no

era ningú, tenia angoixa, desespe-
rança, depressió..., m’humiliaven
psicològicament, també física-
ment, em van convertir en la seva
diversió”. Ho explicava ahir la
Carla, que, diu, ha perdonat i s’ha
perdonat a simateixa i que consi-
dera que haver patit és un do que
ara té –juntament amb el de l’ale-
gria– per poder entendre les per-

sones. Va convertir la seva histò-
ria en el treball de recerca de bat-
xillerat i ha guanyat el premiCon-
sell Social en temàtiques de
joventut de la Universitat de
Girona. Vol compartir la seva
experiència i el que ha estudiat
sobre el tema per ajudar els que
es troben perduts.
El bullying va començar quan

tenia vuit anys a l’escola de
Tordera (Barcelona). Era una
mica grassoneta, diu, i de seguida
es va quedar sola, cada vegada
més sola. Llavors es va anar tan-
cant en si mateixa, no s’atrevia a
parlar, ni amirar els altres als ulls.
Anar a escola era horrible, però
mai no va dir res –els seus pares
se’n van assabentar quan va publi-
car el treball i el vídeo que l’acom-
panya–. Ningú no se’n va adonar,
cap professor, i ella va sentir –re-
corda– que no existia.

Pesava tant la solitud que als
onze anys va fer tot el possible
per integrar-se en un grup, i lla-
vors va començar la persecució
grupal contra ella, orquestrada
per la líder i seguida a cegues per
les altres. En aquesta etapa de
pas de la infantesa i de l’adoles-
cència, en què es pren conscièn-
cia de la mateixa personalitat, la
Carla assegura que no sabia qui
era, ni què li agradava, ni què
volia, però no sabia per què. “El
grup inicia una pressió psicolò-
gica subtil que provoca una con-
fusió en la víctima –escriu al seu
treball–. Aquest és el primer pas
que permetrà la inhabilitació del
pensament propi de manera gra-
dual. Després, amb comentaris
sarcàstics, s’intenta situar aques-
ta persona en una posició d’infe-
rioritat i seguidament la hi conti-
nuen sotmetent amaniobres hos-
tils i degradants que la conver-
tiran en un simple objecte fàcil
de manipular”.
Les noies del grup quedaven,

recorda, per orquestrar com hu-
miliar-la. I la Carla vivia en un
món cada vegada més negre. Li
van posar tota mena d’etiquetes,
es considerava una nul·litat esco-
lar, una noia problemàtica..., i
com més s’humilia una persona,
diu,mésmal es deixa infligir. I lla-
vors es fan coses que no s’haurien
de fer, com un crit de desespera-
ció... Però ningú no escoltava.
Per això, per la Carla elmés im-

portant és trencar el silenci en
què un mateix s’ha envoltat i in-
tenta fer-ho entendre al seu tre-
ballA la recerca de la pròpia iden-
titat i especialment amb el vídeo
El dolor silenciós. Trencar, sobre-
tot, la por d’expressar-se i d’ex-
pressar que un, potser, és dife-
rent dels altres.
La protagonista d’aquesta his-

tòria va començar a veure a poc a
poc que les coses no quadraven,
que gaudia més parlant amb al-
tres persones que amb les del seu
grup, fins que un dia, quan s’aca-
bava l’ensenyament secundari, al-
gú li va preguntar què volia estu-
diar. LaCarla ni s’ho havia plante-
jat, pensava que com que li deien
que era inútil no podria fer el bat-
xillerat, i li va cridar l’atenció no
saber ni què volia, ni quines eren
les seves habilitats. Va pensar
que sí que podia estudiar, i va co-
mençar a obrir els ulls.
Amb el batxillerat va arribar

un canvi de centre educatiu.
Podia començar de nou, ningú
no la coneixia. Va començar a
parlar, la relació amb els com-

panys va ser bona i es va adonar
del que li havia passat, que ningú
abans no li havia explicat què
volia dir la paraula amistat. Pen-
sava que al seu grup hi tenia les
seves amigues.
“Sóc l’objecte que algú es va

oblidar. Sóc el titella d’unes brui-
xes amargades”, ha escrit Silay al
seu diari recordant els anys de bu-
llying. El treball de l’institut li va
servir per estudiar científica-
ment l’assetjament escolar i avui
Silay Alkma és el pseudònim lite-
rari de Carla Herrero, una perso-
na que diu que se sent en pau i
que vol enviarmissatges positius,
d’ànim i de superació, en els
molts circuits en la xarxa que en
parlen i en els quals expressen el
seu dolor els adolescents. Fer-ho
amb la seva experiència perso-

PREMI UNIVERSITARI

La Universitat
de Girona premia
la recerca de la Carla
sobre l’assetjament

EL BUCLE

“Com més
s’humilia una
persona, més mal
es deixa fer”

L’assetjament escolar

“Sóc l’objecteque
algúesvaoblidar”

Una víctima de ‘bullying’ explica el seu patiment per ajudar altres joves

‘El dolor silenciós’. Carla Herrero va fer un vídeo per acompanyar el seu treball de
batxillerat en el qual uneix fragments de vídeos que ha trobat a la xarxa i que prove-
nen de joves de tot el món víctimes de bullying que expliquen la seva experiència i,
en molts casos, l’han superat. La mateixa Carla apareix en les imatges

Tendències

Mà estesa. Carla Herrero, ahir a Barcelo-
na, envia aquest missatge a tots els nois i
noies que pateixen bullying en silenci per
intentar ajudar-los


