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Resum

A l’article, inicialment es fa una recopilació teòrica de les principals característi-

ques del maltractament i de la violència domèstica. Posteriorment, s’incideix en 

la importància d’un diagnòstic multidisciplinar per tal d’afrontar exitosament la 

complexitat del tema. En tercer lloc, s’analitzen les formes d’intervenció més adi-

ents per ajudar la persona i la família davant la situació traumàtica i prevenir con-

seqüències posteriors.

Paraules clau: Maltractament, multidisciplinar, violència, família, trauma.

Resumen

En el artículo, inicialmente se hace una recopilación teórica de las principales ca-

racterísticas del maltrato y de la violencia doméstica. Posteriormente, se incide en 

la importancia de un diagnóstico multidisciplinar para poder abordar exitosamen-

te la complejidad del tema. En tercer lugar, se analizan las formas de intervención 

más idóneas para ayudar a la persona y a la familia ante la situación traumática y 

prevenir consecuencias posteriores.

Palabras clave: maltrato, multidisciplinar, violencia, familia, trauma.

Abstract

The article starts summarizing the main features of ill-treatment and domestic vio-

lence. In a second part, it highlights the importance of a multidisciplinar diagnosis 

for a successful approach to such a complex situation. The article closes with an 

analysis of the ways of intervention which are more adequate to help the person 

and her or his family in facing the traumatic situation, as well as to prevent further 

consequences. 

Keywords: Ill treatment, multidisciplinar, violence, family, trauma.
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Introducció al maltractament

Tal i com indica Barudy (1998), en el tema del maltractament i/o violència fami-

liar, les víctimes quasi sempre són els nens i les dones, és a dir, aquells que es troben 

en una posició de desavantatge en les relacions de poder a l’interior de la família. 

L´abusador utilitza i manipula la dependència afectiva de les seves víctimes, no ne-

cessita crear-la perquè ja existeix. Els nens no tenen una altra alternativa, degut a 

la dependència biopsicosocial dels seus pares, que acceptar aquesta situació com a 

legítima; a més, el conjunt de comportaments abusius, així com els seus significats, 

són camuflats o simplement negats pels discursos dels pares abusadors: els cops 

són presentats com “educació”, com “normalitat”, o els gestos d´abusos sexuals 

com “gestos  d’amor” i/o com a necessaris per a la iniciació sexual de la víctima. 

Al mateix temps, el maltractador exigeix de la seva víctima una lleialtat absoluta, 

impedint l´expressió del dolor i patiment que aquesta situació provoca (llei del 

secret). Seguint Barudy (1998), també s’ha de tenir en compte el paper del tercer 

(les mares i la resta de la família), quina és la seva posició davant aquesta situació.

Barudy (1998), assenyala que en el cas dels pares incestuosos, l´abusador intenta 

quasi sempre convèncer la víctima que el que fa és per al seu bé, natural, necessari 

o legítim. En tot aquest procés, no només hi ha una traumatització de les víctimes 

sinó que, a més, trobem el mateix procés de “rentat de cervell” de la tortura. Els 

pares, utilitzant la relació significativa que tenen amb els seus fills, imposen les 

seves creences i les seves representacions del món en les quals està continguda 

la “normalitat” dels gestos violents i abusius: “T’estimem, et maltractem, calla, és 

normal”. (Barudy, 1998, pàg. 23).

El seguiment i anàlisi clínica de la nostra pròpia casuística i d´altres autors 

(Barudy, 1998; Cirillo, 1991; Friedich, 1990), mostra els grans danys que els dife-

rents maltractaments intrafamiliars provoquen a la salut dels nens, especialment 

a la seva salut mental. Aquests maltractes són el resultat de les incompetències pa-

rentals cròniques i severes de progenitors que, moltes vegades, van ser també nens 

maltractats en la seva infància i no van rebre l´ajut adient per a intentar superar els 

seus traumatismes. Els diferents tipus de maltractaments que els nens pateixen no 

són accidents ni fets aïllats en la seva vida, al contrari, són un cúmul de patiments 

els quals determinaran, en gran part, la seva personalitat, la manera de ser i de rela-

cionar-se amb els altres. El dany produït pels maltractaments no només s´expressa 

pels diferents traumatismes, sinó també pels greus trastorns de desenvolupament 

infantil. És important recordar que molts nens/es viuen anys en situacions de mal-

tractament abans que aquests siguin detectats i se’ls intenti ajudar. D’altra part, ells 

no tenen una altra alternativa que sobreviure adaptant-se a l´abús de poder i a la 

violència. Quan no reben una ajuda precoç i eficaç, poden desenvolpar estratègies 
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“d’autodefensa” com agredir als altres o a ells mateixos, presentar comportaments 

disruptius, dificultats d´aprenentatge, precocitat o promiscuïtat sexual, etc, i/o 

quan són adults, maltractar les seves parelles i/o els seus fills. 

Gracia i Musitu (1993) defineixen els maltractaments com danys (ja siguin de 

caràcter psicològic o físic) no accidentals contra un nen menor ocasionat pels seus 

progenitors o figures de referència que succeeix com a resultat d´accions sexuals, 

físiques o emocionals d´omissió o comissió i que resulten un greu perill pel desen-

volupament  integral del nen. 

Com assenyala Barudy (1998), s’hauria de distingir entre maltractament actiu 

i passiu. L’actiu es refereix als comportaments i discursos que impliquen l´ús de 

la força física, sexual i/o psicològica, que per la seva intensitat i freqüència provo-

quen danys en els nens; en aquest cas, parlarem de maltractament actiu o violència 

per l´acció. El maltractament passiu es refereix a l’omissió d´intervencions i/o de 

discursos necessaris per assegurar el benestar dels nens; correspon a les situacions 

de negligència o violència per omissió. Respecte a la visibilitat o invisibilitat, cal 

tenir en compte que en la violència física no sempre es pot percebre l´evidència; 

la violència sexual és parcialment visible i els indicadors directes moltes vegades 

estan absents; en la violència psicològica el dany és proporcional a la seva invisi-

bilitat perquè és molt difícil reconeixer-se com a víctima i no hi ha senyal directa 

sobre el seu cos; i, per últim, en la negligència la visibilitat encara és més difícil i 

les senyals són invisibles fins que es tracten els efectes sobre la personalitat d´un 

adult destruït. La qüestió de la visibilitat dels diferents tipus de maltractaments ens 

permet comprendre millor el caràcter encara impensable d’aquest fenomen per 

a molts professionals i una part del món adult. La tipologia invisible d´alguns mal-

tractaments ens ajuda també a acceptar millor la idea que la nostra lògica clínica és 

i serà diferent de la lògica del sistema judicial, per al qual només si es poden provar 

els fets es podrà parlar de delicte.

Colombo i Beigbeder de Agosta (2003) fan referència al dany psíquic que 

poden patir els nens sotmesos a un abús sexual o maltractament intrafamiliar crò-

nic. Aquest dany estructurarà el seu aparell psíquic d’una manera particular que 

el portarà a comportaments i a distorsions perceptives que dificultaran un adient 

desenvolupament personal. Per a comprendre la naturalesa del dany psíquic hem 

de tenir en compte el moment del desenvolupament evolutiu del nen en qui van 

tenir lloc els fets i el concepte de trauma.

Barudy i Dantagnan (2005) assenyalen que el trauma el podem entendre com 

les “conseqüències d’una agressió externa que provoca una sensació intensa de 

malestar i que és difícil trobar-li un sentit o una explicació”. Colombo i Beigbeder 

de Agosta (2003) recorden que els diferents tipus de maltractaments són experi-
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ències que provoquen estrés i dolor crònic de gran intensitat (físic i psicològic). 

Aquest dolor és provocat per persones significatives  i el nen queda traumatitzat 

perquè no entèn el que li ha passat. És el que s’anomena el “doble vincle”, és a dir, 

el fet de ser danyat per les persones que li van donar la vida i que haurien d’haver-

lo cuidat, protegit i educat.

El nen necessita d’una figura segura que el sostingui. Ja Bowly (1980) assenya-

lava que era essencial experimentar una relació càlida, continuada, amb satisfacció 

i plaer amb les figures referents. Qualsevol trastorn en aquest sentit pot interferir 

en la construcció de la seva vida mental. Què passa, llavors, quan aquella figura 

enlloc de sostenir ataca, violant els límits personals, quan sotmet a repetits mal-

tractaments, condemna amb la seva indiferència, fereix emocionalment o l’utilitza 

sexualment per al seu propi plaer? Doncs que aquests nens tenen normalment la 

sensació d’estar sempre en perill i ser lastimats contínuament i abruptament, com 

si estiguessin en un camp de concentració.  I, com es defensen dels atacs? Com 

preserven la integritat psíquica? Doncs, i seguint Colombo i Beigbeder de Agosta 

(2003), a través de diferents mecanismes de defensa que el nen desenvolupa per 

fer front al dolor i a l’estrés.  Aquests mecanismes que es donen en forma massiva, 

es poden resumir en els següents:

· Regressió. Es torna a etapes anteriors, al moment del trauma, en les quals es 

va sentir millor. Per exemple, fer-se el nadó.

· Identificació amb l’agressor. S’utilitza per lidiar amb sentiments d’indefensió 

i vulnerabilitat. De víctima passa a ser agressor per l’angoixa. Per exemple, 

nens dolents i agressius.

· Negació. Una part nega els fets i l’altra els reconeix. Per exemple, dir que no 

està trist o enfadat sense que se li hagi assenyalat aquest estat anímic.

· Repressió. Excloure de la conciència la situació viscuda, per aminorar els efec-

tes reals i el dolor que implicaria que fos conscient. Per exemple, no recordar 

determinats fets del succès traumàtic.

· Projecció. L’odi contra l’agressor és posat en un personatge perquè no pot 

reconèixer aquest sentiment com a tal, ja que l’agressor també és un ser es-

timat. Per exemple, tenir mania a un professor per semblar-se al seu pare i 

fer-li fàstic.

· Dissociació. Aïllar trossos d’experiències i allunyar-los de la conciència i dels 

afectes, separar-los per no assumir-los com a propis. “Això no m’ha passat a 

mi” (insensibilitat, evitació, dificultat de concentració, fets de l’ambient que 

els recorden la situació traumàtica, avorriment, cansament).

Quan es produeix, el trauma provoca un impacte en les diferents àrees de 

la personalitat del nen, quedant impedit o pertorbat el desenvolupament evolu-
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tiu normal i adequat. Les conseqüències poden ser traumàtiques i poden afectar 

diferents àrees del desenvolupament: afectiva (trastorns del vincle, emocionals, 

de l’autoestima), somàtica (trastorns digestius, respiratoris, alimentaris, de la son, 

dels esfínters), cognitiva (trastorns cognitius, d’aprenentatges, dissociatius, de la 

identitat), comportamental (conductes autodestructives, violència cap als altres, 

conductes disruptives) i social (trastorns en els processos de socialització, dificultat 

en la relació amb els altres).

Seguint Colombo i Beigbeder de Agosta (2003), les víctimes poden expressar 

el dany psíquic a través de representacions gràfiques, del seu joc i del seu com-

portament. És important saber les vivències internes d’aquests nens per a poder 

comprendre aquest comportament. Aquestes vivències es poden resumir en culpa 

per la situació viscuda i les seves conseqüències familiars, estigmatització del nen 

(nen boig, nen dolent), impotència davant fets que sent que no ha pogut evitar, 

ràbia i dissociació.

Respecte a la influència de la violència domèstica en el nen/a, segons la ma-

joria d’autors (Mattioli 2004; Royo1997a, 1997b), el seu impacte influeix negativa-

ment en el menor. Així, cal recordar la violència física, però també l’emocional. O 

recordant Meltzer (1989), aquelles famílies que no poden fer les seves funcions, 

no podran, doncs, metabolitzar les ansietats dels seus membres. 

Entre les principals conseqüències per als fills, testimonis de violència domès-

tica, Royo (1997a; 1997b), detaca les següents:

 Riscos pel desenvolupament integral1. 

 Dificultats d’aprenentatge2. 

 Dificultats de socialització3. 

 Dificultats en el control del impulsos4. 

 Major vulnerabilitat davant de malalties psicosomàtiques5. 

 Possibilitat de patir una síndrome d’estrés postraumàtica6. 

 Actituds hipervigilants7. 

 Tendència a la pseudomaduresa 8. 

 Sentiments de forta inseguretat9. 

 Dificultat de contenció10. 

 Dissociació de la personalitat11. 

 Simptomatologia de caràcter ansiògen: fòbies, enuresi, etc12. 

 Identificacions inadequades, amb risc de repetició13. 

 No elaboració de situacions de dol14. 

D’altra banda, cal recordar que quan treballem amb un cas d’aquest tipus 

hem de tenir en compte les parts recuperables, la resiliència (concepte provinent 

de la física i que defineix la resistència a un impacte) de cada cas.
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Al llarg de la nostra experiència a la Unitat de Pediatria Social de l’Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i a la Unitat de Tractaments Espe-

cialitzats de la Fundació Concepció Juvanteny, i en la bibliografia sobre el maltrac-

tament (Barudy i Dantagnan, 2005; Barudy, 1998; Colombo, Beigbeder de Agos-

ta, 2003; Royo 2007a; Royo 2007b), hem pogut constatar una sèrie de situacions 

comunes en les diferents casuístiques del maltractament, que tot seguit exposem. 

Els maltractaments comporten una transgressió ètica dels rols familiars, acompa-

nyada de silenci que no permet expressar les vivències traumàtiques. Aquest pai-

satge emocional porta cap a la confusió i els conflictes de lleialtat. D’altra banda, 

el maltractament implica al conjunt del grup familiar, i la seva detecció i el seu 

abordatge requereixen esforços de tota la societat. Sovint trobem antecedents fa-

miliars de maltractament i aquest tendeix, si no s’intervé adeqüadament, cap a la 

repetició i cap a danys en totes les àrees del psiquisme dels implicats. Per últim, i 

donada la complexitat del maltractament, el seu abordatge requereix d’un equip 

multidisciplinari.

Aspectes diagnòstics i clínics del maltractament   

El maltractament s’ha d’enfocar com un problema de salut. Durant molts anys 

la tendència general ha estat considerar-lo com un problema judicial o delictiu 

i limitar la nostra actuació a una simple tasca burocràtica de comunicació a les 

instàncies judicials davant la sospita o la certesa d‘un cas de maltractament. S’ha 

de reconèixer que aquesta actitud ha estat conseqüència, en part, de l’interès  del 

món judicial en rebre qualsevol indici de maltractament. Aquest interès s’ha ma-

nifestat  per la seva actitud amenaçant davant els professionals en recordar la pos-

sibilitat de convertir-se en encobridors d’un delicte, però molt menys per la seva 

diligència en adoptar decisions protectores. També aquesta deriva judicial ha estat 

afavorida per l’entitat administrativa encarregada de la protecció de la infància 

(DGAIA), a qui sembla que ja li va bé descarregar la responsabilitat de les mesu-

res protectores, sempre qüestionables, en decisions judicials. I també, per què no 

dir-ho, per una actitud atemorida i còmoda per part dels professionals (pediatres, 

treballadors socials, psicòlegs) que reconeixien el problema com a greu però al 

mateix temps el miraven des de la llunyania, com si el problema no fos nostre. Fins 

que els professionals no considerem qualsevol tipus de maltractament (també la 

negligència i el maltractament psicològic) com un problema de salut, el problema 

no estarà ben enfocat.

Com a problema de salut, el maltractament infantil requereix, en primer lloc, 

un diagnòstic; en segon lloc, un tractament; i, en tercer i últim lloc, si el maltrac-

tament té una gravetat suficient per constituir un delicte i/o requerir mesures de 
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protecció, s’haurà d’efectuar una comunicació a la justícia i/o a l’entitat encarre-

gada de la protecció. Però, com hem de comunicar un simple indici, un símpto-

ma?. Hem de deixar que un fiscal o un jutge faci el diagnòstic d’un problema de 

salut? I qui se n’encarrega, del tractament?

Considerar el maltractament com un problema de salut té una premissa 

clara:

L’equip multidisciplinar integrat per pediatres, treballadors socials i psicòlegs 

és la base del treball diagnòstic i terapèutic en els casos de maltractament infantil 

i han de ser equips molt potents en dos aspectes: han de disposar d’una gran espe-

cialització tècnica i d’uns recursos escaients.

La necessitat de l’equip multidisciplinar queda clara en considerar una visió 

integral del maltractament tal com es representa en la figura 1. Encara que un nen 

pugui ser abusat o maltractat fora del seu ambient familiar com un fet puntual i aï-

llat, la majoria de maltractaments són intrafamiliars i crònics. En l’esquema es veu 

clarament que el maltractament no és un fet aïllat sinó que és la conseqüència fi-

nal d’una alteració de l’estructura i de la dinàmica familiar i que el maltractament 

o abús final s’assenta sobre una base cronificada de maltractament psicològic i 

negligència. Per arribar a aquesta visió integral es fa imprescindible treballar amb 

un equip multidisciplinar; aquest és el model des del qual treballem en la nostra 

Unitat de Pediatria Social. Tenint en compte totes les idees exposades anterior-

ment, a la figura 2 es presenta l’esquema de la coordinació entre les diferents per-

sones, profesionals e institucions  implicades en la detecció, diagnòstic, tractament 

i protecció dels casos de maltractament.  

UPS: Unitat de Pediatria Social

La UPS es va crear  l’any  2002 mitjançant un conveni de col·laboració  entre l’ICS 

(Institut Català de la Salut- Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i 

la Fundació Concepció Juvanteny.  La seva activitat s’inicià el mes de juny de l’any 

2002 dins del Servei de Pediatria de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona. 

El seu objectiu és el diagnòstic i tractament dels casos de sospita de maltractament, 

especialment d’abús sexual infantil o juvenil.

La UPS és la unitat de referència especialitzada per a tot l’àmbit territorial 

propi de l’Hospital Germans Trias i Pujol, és a dir, les comarques de Barcelonès- 

Nord i Maresme.

També atén consultes de la resta de Barcelona i Catalunya.

La majoria dels casos atesos a la Unitat són remesos pels pediatres d’Atenció 

Primària o pels professionals dels serveis socials, serveis de salut mental o EAIA- 

DGAIA, que tenen sospita o han rebut la comunicació d’una possible situació de 
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maltractament o abús sexual. La derivació del cas pot fer-se telefònicament o bé a 

través del full de derivació/ interconsulta clínica de l’ICS. 

Les famílies poden també adreçar-se directament a la UPS, prèvia consulta i 

citació telefònica. Els casos d’urgència poden adreçar-se al Servei d’Urgències de 

l’Hospital.

La Unitat visita els dimarts a la tarda i els divendres al matí, al Servei de Pedia-

tria de l’Hospital Trias i Pujol, en hores concertades. De dilluns a dijous, de 8 a 

15h, s’atenen consultes i derivacions, via telefònica (tf. 93 218 68 64).

La UPS es configura com una unitat multidisciplinària que compta amb tres 

pediatres, dues psicòlogues i una treballadora social. En els casos que és necessari, 

també hi col.laboren altres especialistes de l’hospital (ginecòlegs, dermatòlegs...). 

En la Figura 3 s’esquematitza l’organigrama general de funcionament de la Uni-

tat.

Funcions del psicòleg

La clau pel diagnòstic de l’abús sexual està en allò que els nens ens expliquen. 

Però   l’explicació s’ha d’aconseguir amb una tècnica depurada i només a través 

de professionals amb gran experiència clínica en el maltractament i abús infantil, 

generalment psicòlegs infantils.

El psicòleg és el responsable del procés psicodiagnòstic. Aquest es desenvo-

lupa en un nombre de sessions variables, que generalment oscil·len entre quatre 

i sis sessions. Durant les mateixes s’utilitzen proves projectives, així com la tècnica 

de l’entrevista psicològica. Entre les variables a estudiar en aquest procés es troben 

les següents: 

 L’edat evolutiva del menor1. 

 El seu estat emocional2. 

 Els possibles indicadors d’abús o maltractament (ja siguin específics -com 3. 

per exemple verbalitzacions directes de l’escena traumàtica-, o inespecífics 

-aquells factors que podrien ser compatibles amb una situació d’abús o mal-

tracte, però també amb altres etiologies-)

 Les verbalitzacions del menor4. 

 Les possibles conseqüències derivades de la situació traumàtica5. 

Funcions del treballador social

El treballador social és el responsable del diagnòstic social. Per tal de dur a terme 

aquest objectiu el treballador social es centrarà, principalment, en cinc funcions:

 Acollida del cas1. 

 Valoració dels recursos (emocionals, culturals i econòmics) familiars i socials 2. 
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En aquest moment caldrà una anàlisi dels possibles indicadors sociofamiliars 

de risc (antecedents traumàtics dins la família, inestabilitat laboral, poca capa-

citat de contenció familiar, etc)

 Acompanyament a la família durant l’estudi. Aquest procés comportarà la 3. 

contenció d’ansietats així com també, quan sigui possible, l’aliança amb els 

recursos familiars

 Coordinació amb les persones, professionals o institucions necessaris per a 4. 

un correcte abordatge del cas, així com per a la també gestió de possibles in-

cidències socials que puguin sorgir durant l’estudi

 Retornar la informació conclusa del cas als serveis que pertoqui (derivadors, 5. 

futurs acollidors del cas, etc)

Funcions del pediatre

El diagnòstic del maltractament infantil planteja un autèntic repte al pediatra i, en 

general,  a tot el sistema d’assistència sanitària i social.

Malgrat que existeixen una sèrie de característiques diferencials (taula 1) de les 

lesions físiques que pot presentar un nen víctima de maltractament, el diagnòstic 

definitiu, excepte en els casos de major gravetat, és difícil sense una consideració 

dels factors socials que poden condicionar i acompanyar el maltractament físic 

puntual. En el cas de l’abús sexual la dificultat és encara major per una sèrie de 

característiques que comentarem a continuació i que es resumeixen a la taula 2.

En primer lloc i, contràriament a la creença habitual, l’abús sexual no comporta en 

la majoria de casos seqüeles ni cap senyal física que permeti donar testimoni de la 

seva existència. La majoria d’abusos són simples tocaments que no deixen rastre. 

Però, fins i tot en els casos d’abús amb penetració vaginal o anal, la freqüència de tro-

balles físiques és escassa, especialment transcorregudes unes setmanes del mateix.

En segon lloc l’aspecte dels genitals femenins no és absolutament uniforme 

sinó que presenta una sèrie de diferències en funció de l’edat i de variacions indi-

viduals de la normalitat que fan molt difícil valorar, com a secundàries a un abús, 

algunes petites anomalies que, d’altra banda, poden trobar-se en nenes no abusa-

des. Tot això, juntament a una formació més aviat minúscula dels metges quant 

al coneixement de l’aspecte extern dels genitals, converteix en molt freqüents les 

discrepàncies en la valoració davant una determinada troballa i condueix al seu 

escàs valor diagnòstic.

Les dificultats del diagnòstic del maltratament es veuen agreujades per dues 

condicions particulars. En primer lloc les greus implicacions que un diagnòstic 

erroni, tant per excès com per defecte, pot tenir. Ignorant un maltractament real-

ment existent sotmetem al nen a la possibilitat d’un nou maltratament, possible-
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ment més greu. Diagnosticar un maltractament inexistent exposem al nen i a la 

seva família a una agressió de la que possiblement no sortiran indemnes. En segon 

lloc el mateix procés diagnòstic, tant mèdic como social i psicològic, pot suposar, 

especialment quan es produeixen exploracions repetides, una nova victimització 

secundària per al nen i la família.

Els pediatres hauríem d’augmentar la nostra formació en el tema del mal-

tractament. No es tracta tan sols de conèixer o d’aplicar determinats protocols, 

existeixen moltes publicacions especialitzades i les revistes pediàtriques generals 

publiquen centenars d’articles que tracten els temes referents al maltractament i a 

l’abús sexual amb una gran profunditat. També en aquest camp s’estan imposant 

els criteris diagnòstics i terapèutics basats en l’evidència clínica.

Intervenció i aspectes clínics del maltractament: reflexions al voltant d’un cas

Les dinàmiques del maltractament abans esmentades, expliquen els diferents ni-

vells de dany psicosocial provocats per tots els tipus de maltractaments i justifiquen 

la necessitat d´oferir als nens un suport psicoterapèutic singular especialitzat.

En la nostra Unitat de Tractaments Especialitzats, el tipus de maltractaments 

més freqüent i de conseqüències més traumàtiques són: la negligència afectiva 

(75%), seguit de la negligència material (67,31%) i del maltractament psiològic 

(40,38%). L’abús sexual es situa en un 13,46% i el maltractament físic en un 25% 

(dades de la Memòria de l’any 2006).

Manolo és un nen de cinc anys que havia patit una situació de maltractament i possible 

abús sexual per part del seu pare biològic. Manolo va arribar a la Unitat de Tractaments 

Especialitzats derivat per la casa d’acollida per a dones maltractades, on residia en aquell 

moment amb la seva mare i el seu germà de sis anys. Allò que més preocupava a la mare 

del Manolo era la seva agressivitat, la por que tenia per les nits, la gelosia del germà i les 

fantasies que feia respecte a la relació amb el seu pare, al qual feia un any que no veia. Es va 

realitzar un diagnòstic, en el qual es va valorar la necessitat d’un tractament psicoterapèutic 

setmanal, que ha estat difícil realitzar donades les nombroses absències per les pròpies dificul-

tats de la mare. Durant un any i mig de tractament, i a través de les hores de joc realitzades, 

en Manolo ha pogut anar expressant allò que més el fa patir, podent treballar temes com la 

seva agressivitat, les pors, les conductes sexualitzades, els sentiments de vulnerabilitat, les 

desconnexions en moments de molta ansietat, així com les dificultats per vincular-se amb 

l’objecte. Per tota aquesta problemàtica que presenta el Manolo, i tenint en compte que és un 

nen amb recursos, es va valorar molt important poder donar continuïtat al tractament psico-

terapèutic, amb l’objectiu d’evitar el risc de conductes psicopàtiques en el futur, i ajudar-lo a 

contenir l’ansietat produïda per la por que ell sent com a conseqüència de les situacions que 

ha viscut de manera traumàtica.
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Quan en l’atenció precoç del nen es detecten signes de maltractament o abús 

sexual, sovint van acompanyats d’història de maltractament o abús en les persones 

properes a ells (i per tant també en les seves mares). I la pregunta és: Com podem 

detectar quan una mare ha patit també aquestes situacions? A partir de la biblio-

grafia específica i, en la nostra experiència hem detectat alguns trets característics 

en aquestes persones. Ara tractem d’enumerar-los:

1. Antecedents de maltractament familiar. Sovint sol haver una tendència in-

conscient a la repetició. A vegades és identificant-se amb el rol de maltracta-

dor i, altres, amb el de maltractat. Així, Benjamin (1986), assenyala que les 

persones maltractades no han pogut fer una adequada diferenciació i això les 

ha portat cap a una idealització de l’objecte maltractador. D’aquesta manera 

fan qualsevol cosa per tal de no perdre aquest objecte inconscientment tant 

valuós. Però no només la psicoanàlisi assenyala la importància del medi en 

la possible repetició de la situació de maltractament o abús, també Barudy 

(1998), des d’una posició sistèmica, parla de la importància del medi familiar 

en la creació de patrons relacionals.

2. Confusió i Dissociació. Així Royo (2007a) recorda que el fet que les figures 

protectores esdevinguin maltractadores provoca una gran confusió. 

3. Ambivalència. Molt relacionada amb els punts anteriors, sovint les persones 

maltractades oscil·len entre el camí cap a la salut i el camí cap a la repetició. 

És a dir, s’escenifica la famosa dita “vol i dol”.

4. Culpa i persecució. Sentiments que, si no es tenen en compte, poden portar 

a actuacions greus (en el pitjor dels casos, al suicidi).

5. Desconfiança respecte a les relacions. Donat que les figures primigènies que 

havien d’haver fet el que Bion (1970) anomena una funció de contenció, 

no l’han feta. Aquesta desconfiança comporta sovint hipervigilància, fòbies i 

altres actituts defensives.

6. Falta de mentalització. Es dóna, en resum, el que Fonagy i Target (1996) ano-

menen una falta de mentalització, i per tant, sovint aquestes dones maltracta-

des no poden ajudar tampoc als seus fills a que puguin mentalitzar.

Ens trobem, doncs, amb un paisatge de difícil abordatge. Davant del qual, la 

majoria d’autors coincideix en la importància d’ajudar a crear primer un aparell 

per pensar, fins que el pacient pugui fer-ho per ell mateix. Crear un vincle de 

confiança, el que Winnicott (1958) anomena holding, des del qual acompanyar al 

pacient fins que poc a poc pugui anar pensant. O el que Fonagy (2005) anomena 

ajudar al procés de mentalització. També hi ha una gran coincidència (Álvarez 

2002, Fonagy 2005, Royo 2007b) en la necessitat de veure la persona en la seva 

totalitat, no oblidant el que Bion (1996) anomena la part neuròtica o sana de la 
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personalitat. Álvarez (2002) assenyala la importància d’ajudar a diferenciar pri-

mer, abans de passar a elaboracions més abstractes, ja que en aquests pacients la 

funció de formació de símbols és encara molt feble. 

Per últim, cal recordar que les intervencions psicoterapèutiques i multidisci-

plinars que realitzem poden ocasionar millores integrals en la salut de les persones, 

com, fins i tot, recentment, les neurociències estan demostrant (Cyrulnik, 2001; 

Kandel, 2007; Frool, Meissenzahl i Zetze, 2004) a nivell anatòmico- cerebral.

Tot això és el que pensem els professionals, però, què en diuen els pacients? 

Berta és una jove de 26 anys, víctima de maltractaments i abusos sexuals per part 

dels pares i de totes les seves parelles. Té tres nens: un de 6, un de 5 i un de 3 (en 

família d’acollida). Els fills també han patit maltractaments per part dels pares de 

la Berta i del seu propi pare. Actualment la Berta assisteix a una psicoteràpia psico-

analítica un cop per setmana. A la sessió quinzena la Berta ens mostra el pes de la 

repetició, tal i com hem assenyalat anteriorment. Així, diu: “No se m’oblidarà mai 

el dia en què el meu pare va tirar la meva mare per les escales”. Un altre exemple 

el trobem quan ens diu: “Vaig estar amb un noi… era agressiu” o quan diu “El meu 

pare mossegava als nens, ells també ho fan a l’escola”. També ens parla de les pa-

llisses dels pares a les germanes. A més a més, si analitzem el seu genograma veiem 

que tant ella com la germana gran han seleccionat inconscientment parelles mal-

tractadores. I és que com ens recorda Coderch (2007), les darreres investigacions 

de les neurociències concorden amb la importància atorgada per la psicoanàlisi 

a la transferència. Així, mitjançant la memòria procedimental repetim els nostres 

primers patrons relacionals.

D’altra banda, i respecte a la confusió, la Berta diu en la sessió quarta: “No 

se què explicar als nens quan em pregunten pel que va passar a casa dels avis”. La 

dissociació la veiem en la seva manera poc afectiva de parlar del trauma o en la 

poca integració del seu pensament: “me venían flashes”. 

També hem assenyalat la dificultat per establir identificacions adequades. Així, 

Racker, en Frankel (2002), ens recorda que les persones maltractades s’identifi-

quen amb el maltractador, entre d’altres formes, de manera concordant (és a dir se 

sotmeten per així evitar les represàlies, exercir-ne un major control) o de manera 

complementària (quan creuen que mereixen el càstig). La Berta ens ofereix una 

mostra quan diu: “A vegades penso que em pegaven perquè feia quelcom dolent”.

Quant a l’ambivalència abans senyalada, la pacient comenta: “A vegades no 

sési vaig fer bé marxant del costat del pare dels nens” o quan diu: “Em sento culpa-

ble de si el meu pare va a la presó. El marit d’una noia es va suïcidar allà”.

Un altre punt dels exposats anteriorment és el de la tendència a l’actuació. En 

la pacient trobem antecedents d’haver-se tallat les venes com també frases com la 
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següent: “Em plantejo si hauria de treure’m del mig” o “la meva mare es va inten-

tar llançar al tren. Jo també ho he pensat moltes vegades”.

Per la seva banda, la culpa també juga un paper de pes. Així, Ferenczi, a Fran-

kel (2002), assenyala una introjecció de l’agressor en un objecte intern que perse-

gueix i una identificació amb el mateix. Berta ens ho mostra quan es recrimina les 

agressions dels avis cap als nens dient: “Per què no era a casa quan estaven els nens 

amb els seus avis i passava això?”

Quant a la por i les reaccions defensives abans citades, la Berta ens diu: “Per 

les nits tinc por. Al mínim soroll ja estic pendent”.

La Berta és una pacient que no ha pogut ajudar-se, en el seu creixement, del 

suport que Meltzer (1989) anomena el paper educatiu de la família. Per tant, abans 

de poder confiar necessitarà poder anar expressant la desconfiança i veure que 

l’objecte actual (el terapeuta) és diferent als del passat. I la Berta ens mostra aquesta 

desconfiança quan diu: “Em sento al punt de mira. Encara em costa molt confiar”.

Conclusió

Per finalitzar aquest article, podríem resumir aquells aspectes que, tant en la lite-

ratura científica, com en la nostra experiència professional, considerem prioritaris 

a l’hora d’atendre la situació d’abús i/o maltractament. Entre aquests aspectes 

trobem, en primer lloc, la possibilitat d’oferir un abordatge multidisciplinar, que 

permeti una millor atenció a la complexitat d’aquestes situacions. En segon terme, 

cal no actuar les pròpies ansietats, donat que aquests casos solen generar situaci-

ons contratransferencials de difícil abordatge. I en tercer lloc, caldrà ajudar a la 

víctima (oferint els canals de comunicació més adients en cada cas) a poder elabo-

rar la situació traumàtica, per no quedar-se fixada en la mateixa, per tal d’evitar la 

repetició  i prevenir conseqüències majors en el futur. Per a això, caldrà mostrar-se 

com un objecte de confiança que possibiliti identificacions més sanes, alhora que 

acompanyi al pacient en el progressiu procés de mentalització.
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Anexes

Figura 1. Visió integral del maltracte físic i abús sexual.

Figura 2. Organització i coordinació en els casos de maltracte.
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Figura 3. Circuit de funcionament de la UPS.

Taula 1. Aspectes que ens poden ajudar a diferenciar el caràcter no accidental de 
les lesions

Retard en demanar ajuda domèstica o assistència mèdica

Història inacceptable

Història discordant pel que fa als mecanismes etiològics de producció

Història contradictòria entre els pares

Història amb múltiples accidents o traumatismes

Millora clínica durant l’ingrés hospitalari
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Taula 2. L’exàmen físic en l’abús sexual crònic

Escassa freqüència de troballes físiques

- Abús sense penetració

- Penetració sense lesions o ja curades

Escàs valor de les troballes físiques

- Variacions de la normalitat

- Escassa formació dels metges

- Discrepàncies en la valoració

Escàs valor provatori judicial
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