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Els maltractaments a nens són més habituals del que sembla
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L
a lectora desacomplexada
diu que llegeix per ser feliç,
i és cert. Però el plaer de la
lectura a vegades és com el
plaer de passar por: una

barreja de gust i dolor. Hi ha llibres
que esgarrifen, que fan patir o que
fan plorar, i no per això deixen de
ser necessaris, o oportuns, o tera-
pèutics.

Empúries ha publicat un llibre
que converteix la lectura en una ex-
periència gairebé masoquista: Si això
és un nen, de Dave
Pelzer. Un llibre au-
tobiogràfic que des-
criu amb tota mena
de detalls els mal-
tractaments que
l’autor va rebre de
nen, fins que el van
posar sota la custò-
dia d’un centre d’a-
collida, lluny d’una
mare malalta i per-
versa que li havia fet
la vida impossible
dels quatre als dotze
anys. El de Dave Pel-
zer, fill d’una famí-
lia benestant de
classe mitjana, ha
estat catalogat com
el tercer cas més
greu de maltracta-
ment infantil de tot
l’Estat de Califòrnia.

La lectora desa-
complexada ha lle-
git el relat de Pelzer
amb el cor encongit i amb tempta-
cions d’abandonar en qualsevol
moment una lectura tan pertorba-
dora, però ha arribat fins al final. De
fet, n’hi ha prou amb les primeres
pàgines per adonar-se de la magni-
tud de l’acarnissament de la mare
amb el seu fill gran, sotmès a càstigs
inhumans un dia sí i l’altre també.
Dave exercia d’esclau familiar, dor-
mia al garatge i tenia prohibit
menjar. Duia sempre la mateixa ro-
ba esparracada, no es dutxava mai i
robava els entrepans dels companys
d’escola per sobreviure. Tenia el cos

ple de blaus i símptomes evidents de
desnutrició, però s’havia acostumat
a desmentir les sospites dels mestres
per por a les represàlies de la mare.
Vivia literalment entre la vida i la
mort, ben al contrari dels seus ger-
mans, uns nens normals que men-
javen i jugaven i rebien l’afecte i els
regals que a Dave li negaven.

Els maltractaments van començar
sense previ avís i sense cap motiu,
d’un dia per l’altre. Dave va dir adéu
a una infantesa feliç i va passar a

malviure en un infern dominat per
una bruixa alcohòlica i un pare que
no va saber ajudar-lo, tot i que de
tant en tant se les enginyava per
donar-li alguna cosa de menjar d’a-
magat. El nen va deixar de formar
part de la família. Només servia per
fer les feines domèstiques i per po-
sar a prova les idees monstruoses de
la mare, que tan aviat li fregava per
la cara el bolquer brut d’un dels seus
germans petits, el feia estirar sobre
els fogons de la cuina, li feia em-
passar amoníac, li clavava un gani-
vet a l’estómac o llençava un tros de

carn podrida al cubell de les escom-
braries per si de cas a ell se li acudia
remenar-les a la recerca d’alguna
resta orgànica per apagar la fam.
Cada dia la dona inventava una nova
forma de tortura contra el seu pri-
mogènit, un nen que treia forces
d’on no n’hi havia perquè no volia
donar a la mare la satisfacció de
veure’l vençut.

Gràcies a un admirable instint de
supervivència, Dave no es va deixar
vèncer. “Em vaig prometre a mi ma-

teix que si sortia viu
d’aquella situació,
havia de fer alguna
cosa perquè la meva
experiència fos útil a
altres”, explica Pel-
zer a l’epíleg. Als di-
vuit anys es va allis-
tar a l’exèrcit de l’ai-
re nord-americà,
com si fer de pilot de
guerra fos la millor
manera d’esborrar el
passat. “Durant tret-
ze anys vaig servir el
meu país dins les
forces armades. Ara
el serveixo fent se-
minaris i tallers de
treball amb les per-
sones que ho neces-
siten, ajudant-les a
trencar les cadenes.
Des de l’experiència
de qui ho ha patit,
porto un missatge
als nens maltractats

i als que treballen amb ells”.
Es calcula que un de cada cinc

nens reben maltractaments físics,
emocionals o sexuals als Estats Units.
Qualsevol dia un adult que ha estat
maltractat de petit pot descarregar
les seves frustracions en la societat o
en aquells a qui hauria d’estimar. La
processó va per dins fins que esclata.
I estem de sort quan esclata en forma
de llibre (Si això és un nen és el primer
volum d’una trilogia) i no pas en
forma de trets indiscriminats contra
els clients d’un McDonald’s, posem
per cas.
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A
vui Víctor Alba és el protagonista
d’aquesta modesta columna, ell i
el seu últim llibre: Diccionari d’a-
nònims amb nom, publicat per l’e-
ditorial Laertes, com els anteriors

diccionaris de les cabronades, de la mala llet i
de les ximpleries, bajanades, badoqueries i tra-
pelleries.

Aquest llibre (no l’anomeno assaig per-
què hi ha molta literatura imbuïda en els
seus textos) està dedicat, a més de Ramon
Barnils, a una sèrie “de desconeguts que he
conegut i que mereixen passar a la lletra
impresa”. Es tracta d’escrits breus que Víc-
tor Alba va redactar en les seves dues esta-
des a la Model, els primers anys quaranta.
A més d’aquestes exquisides “instantànies
de la vida civilitzada”, al final tenim un
annex on ens descriu tot de carrers de la
Barcelona de l’època.

Hi ha moltes coses que Víctor Alba no
tolera, com recullen els seus articles en
aquest diari i els seus a diccionaris, però la
primera te la fa saber així que parles amb
ell: prohibit dirigir-se-li amb un vostè. Amb
ell, el tuteig és obligat i natural, i no ho fa
per fer-se el jove, sinó per escurçar distàn-
cies sense perdre temps. De fet, se sent or-
gullós de l’etiqueta de vell de 86 anys i de
ser periodista des de fa més de 70. Ha estat
professor universitari als Estats Units, ha
publicat molts llibres (assaig, narrativa i
traduccions) i, tal com diu la solapa del
llibre: “L’autor veié la dictadura de Primo
de Rivera, la proclamació i el fracàs de la
República, la Guerra Civil, els primers anys
del franquisme (des de la presó i des de la
resistència), l’exili i el retorn”.

És un observador agut, crític i, també,
constant, com el seu ritme de treball (dues
pàgines diàries, articles a banda), però
quan et mira no saps amb quin ull ho fa...
Tot i que no li agrada prodigar-se en dis-
cursos, d’allò que diu s’aprofita tot, com
del porc (amb perdó), perquè va ple de bons
consells, de bon criteri, en una paraula: de
saviesa; tot i que sap escoltar per satisfer la
curiositat periodística innata. Encara es
mou amb molta desimboltura i conserva la
bona planta que li ha permès superar tants
entrebancs. Com que intueixo que no li
agraden el elogis desmesurats, ho deixaré
aquí, ara que encara estic lluny, molt lluny
de la desmesura...

A Víctor Alba potser li fallen peces, però
les dues més importants li funcionen com
un rellotge suís: el cor i el cervell. És un
vell, però, renoi, quin vell!
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