1 mes petit
de la casa
Un esUidi ekiborat per la
Direcció General d'Alenció a la
intTmcia ha posiit de nianifesl t|Lic
un mi'tiim de 7.50() nens calahms
van patir diversos ttpus de
nialslmclanienis durant l'any
lynS. Sembla ser que aquesta
xifra. terrible de totes toles,
suposa gairebé el sis per mil de la
població iniantil en Tambil
geograílc esmenlat. I que. molí
sÍ2nillcat¡vamenl, la pfopi>reió
mes elevada de vexacions deis
pares envers els seus filis es
produeixen duraní el primci- any
de vida, precisamcnl qiian la
criatura és mes indefensa.
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Entre la IVedor calculadora de
Testadísticü i I "honor LICIS quadres
de desatenció i tortures
•—abandonamcnt en pisos
insalubres Cins a morir de
desnutrició, cremades de
cigLiri'etes al eos. e t c . - ^ q u e
periodicament venen dibuixant els
mitjans de comunicació. es sitúa
la realitat. Anloni Ingles, soeioleg
i coordinador de l'cstudi a que
l'em referencia, ha deduVt que la
practica violenta contra els nens
de mesos ve motivada
generalment per un rebuig de la
pateniitat i de la materiiital (no era
un lili desiljal) o per problenies
greus d'adajilació deis pares ais
nounats. Seguramenl, lé nió. i en
especial en aquest últim purit. la
seva tesi ve confirmada també per
tin informe del director general de
la Protcccití del Menor
(Departament del Minisieri
d'Afers Socials) C|LIC recull el
rccoiicixcment de molls pa["es
(5'5%) de teñir grans dificultats
perenlcndreels seus filis i
conviure amb ells. I en aquest cas
Ja no es tracta de l'infant mes
[Xítit. per entraren el nitin del qual
la (alta un grau impoilaní

d'intuTció i adivinado, sino del
L[ue compta entre 6 i 12 anys. una
edat en la qual. en conciicions
normáis, j a se sap explicar. Noniés
cal saber i voler escoltar-lo.
Els episodis persislcnts de
nialstractaments a la iníancia
posen al desceben una auténtica
patología social. No és pertinent
individuLLli(¿ar aquest lenomen (i
reduir-lo) a la niLdallia sádicocriminal d'alguns adults, sovint de
classe alta. I|LIC amb els nens han
peipetrat autentiques aberracions
de laboratori. Ni tanipoc s"ha
d'assumíiel detenninisme

popular i|ue en viiiut d'uii suposal
instint mateni, que es col-ioca fora
de lot dubte. pttsa el cnt al cel
quan un infant haestat lorlurat per
aquella que el va parir, i
s'expressa amb frases com
aquesta: «una mare de veritat. mai
no lio faria!». La temática és molí
mes complexa,
Grosso modo, els dos esiudis
esmentats apunten com a factors
detonninants deis mallractaments,
raparició de conllictcs l"aniiliai"s.
Talcoholisme, la inesiabililat
psíquica o la subnomialital. la
immaduresa per paj't deis pai^es. la
drogaaddicció, i en moltes
ocasions, i scnse que conconiíi
capd'aqucsts pioblemcs. els
inl'ants son dcsatesos i també
violcntats. d'alguna numera o
altra, a causa d'una situado
económica molt precaiia que
compoila. cnire alires maldecaps.
no podci' disposar del niínim cspíii
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vital i hiivcr d'ücupai' pisos
insLilubres en qualsevol zona
conianiinatl;! (t'almosl'era i de
iiiiscriu. I aquesls. els que (Je fel,
liuhilen biirraques oeulles sola una
capLí ele einieni. segi>ns exprcssiú
molí arorlunadade Joan Bairil,
son e]s que menys paciencia
mosU'cn en n'actarels seus filis de
Ibniía cün'ccta.
Aix6 hauria de l'er pensar. Hi
ha una leorin L|ue es ptil ciiiiilillcur
d'evi)lutiv;i. sejions la <.]iial
rindividu. inipolent per plantar
cara al pairó (al pahiVcstal en un
sentit gcneric, i al patró-eniiii'cs;iri
de forma mes directa). L|L];IU arribii
a cusa, alia on pot impnsai" la sevti
aulorital, desl'oga kt «tlerrola»
acumulada daniunc la dona. I
aquesla. mcstressa cíe l'ambil
doméstic, qiian neccssila una
válvula d'escapamenU l'exerceix
damunl els Hlls. que constiluelxen
rúhima anclla d'aquesla cadena
de fruslració i repressió. Atxí. el
mes pelil de la casa no és sempre
el mes mimat. el que rep. de
vcgades enfalagosameiil. les
mosii'cs d'arecle deis adnlts, sino
també, en circumstaiicies
adverses, el que paieix de l'orma
mes crua un probleuiii que és
i-esponsiibililat de tola lii si>cielat.
D'aquesla manera ho ha entes
lamlx^ el Si'ndic LIC Greuges de
Catalunya, que en el sen liltim
inl'omie al Parlamem dedica una
\y,ui iuiporlanl deis seus esfor^os a
Liquesta palologia: *En
consideració al fct que la majoria
deis maltraclamenls a monoi-s van
iicomp;iny;ils de situacions de
marginació, cal insistir en la
necessital d'inserirloia po]ílic;i de
prolecciü ai menor diiis uns pkms
de gran abust que [xissibililin hi
soilida deis circiiils de margitiació
de kt part de la noslra pobkicio que
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avui s'lii trobü immergidaw,
repmduTm lexlualmenl. Sense
pretendi'c. evidenlmeiit. jusliUcíir
els actcK de violencia contra els
ncns, el defensor del poblé de
Catalunya proposo comeii^-Lir ki
casa pels l'onaments, és a dir,
acabar o disminuir en la mesura
del [Xissible aL[uelles situacions
negatives. d'indignilat personal i
humana que es viuen en l¡i
comunilat. Si no. a la llarga la
inlancia niallraclada entrara en
vies tl'una «nonnalilziició» gens
desitjable; fomiara pan de la

galerín deis hom>|-s tjuotidians i
assumits. com ho son. per pt>sai' un
exemple. els electes espceíaculiu's
de les peMícuIcs de terror, i la
mateixa xacra de la gueira.
rúlliniLi mockilital de la qual ^ l a
del Golf— s'ha contemplat
gairebc com una Hcció de pantalla.
En aqnesl senlil. en el seu
infoniic, el Síndic de Greuges
detalla tota la legislació existent a
fiívordels menors, pero considera
L[ue encara hi ha nioli de ireball
per fer. sobretol de cares a superar
un;i íVagmenlació excessiva de ki
legislació t|uc dificulta un
seguiment lioinogeni del
problema. I tiimbé demana una
nvdjoY ciKiperació i eixirdinació
entre el p(KÍer Judicial i els servéis
d'aienció a la inl;inci;i tic les
¡idministracions publiques, Molí
en concrel. propugna fekibtiració
cf un Codi del Menor «que vingui
a regular globalment la seva
situaeió. posLint fi a la dispcrsió i
obsolescencia de la nonn;ii¡\';i
existent. enfroniant aiiib crileris
progressistes i actuáis tant el
vessaiil ]irotecior (d'alenció a la
inlancia) com la relbmiadora (de
justicia Juvenil) i establint els
mecanismes adeL[uats per i\
rcficat; coordinado i coopcració
deis poders públics».
Estirar-se els eabells per les
toilures i vcxacions patides per la
població mes Indefensa és natural,
sempre que abans els poders
existenis posin lots els recursos a
l'abast—socials i legislalius—
per acabar amh aquestu malaltia,
si no, haurem de parlar de
demagogia, en aquest cas molt
lacil de fer per molius obvis. i
d'hipocresia.
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