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Introducció
A l’octubre del 1992, el primer article del número 1 d’aquesta revista va ser “La
relació pediatre-pares i ﬁll” d’en Francesc Cantavella.
L’any 1997, el Dr. Cantavella, ens va deixar un llegat que avui seguim veient
actual i molt interessant per a la comprensió de l’infant en tots els seus àmbits.
Amb motiu de la publicació del recull més rellevant de la seva obra, veiem
com a molt adient poder publicar novament, des de l’ACAP –associació amb la qual
va col·laborar molt estretament- l’article primer de la revista per presentar aquest
llibre i la seva obra a tots els companys.
Remei Tarragó
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El pediatre: una posició clau en higiene mental
En higiene mental cada vegada està més arrelada la idea que l’atenció al nen ocupa
un ampli espai en el camp de la prevenció dels trastorns psíquics, no només de
la infància sinó de tota la vida de l’ésser humà. Dins l’etapa infantil, els primers
anys i especialment el primer, estan adquirint cada vegada més un protagonisme
rellevant ja que es consideren èpoques transcendentals per al desenvolupament de
la personalitat i, si s’escau, determinants de patologia mental especialment greu.
Amb això volem assenyalar i signiﬁcar el paper que juga el pediatre
en ocupar una posició estratègica capdavantera com a procurador de la salut (la
participació eminentment preventiva ja fou reconeguda fa molts anys per la pediatria
clàssica, encara que la tasca era referida al camp organicista). Fa relativament pocs
anys es va començar a entendre el valor del pediatre en la salut mental, però la
seva actuació en la pràctica encara roman desorientada i emboirada, ja que ve
marcada inicialment per la formació acadèmica rebuda a la Facultat de Medicina.
En matèria de prevenció hem d’admetre que el pediatre està en una posició clau
per moltes raons. Una sola d’elles ja ho justiﬁca: mitjançant l’aplicació pràctica dels
conceptes de risc, competència i vulnerabilitat, el pediatre pot detectar que el bon
desenvolupament d’un infant pot estar compromès.
En assenyalar que el pediatre ocupa una posició capdavantera no voldríem
que semblés menystingut el paper que hi juga el metge obstetra, tant de cara al
futur nen com de cara als pares. Però volem remarcar una diferència qualitativa: els
pares i el pediatre tenen davant seu, des del naixement, un nen que està present,
materialitzat com a persona existent i diferenciada, separat de la mare.
Tot i el desglossament de l’assistència sanitària al nen en diverses
subspecialitats, en especial la de neonatologia imposada per criteris tecnològics
comprensibles, els pares sempre han conferit la tasca de vigilant de la salut al
pediatre de família, és a dir, aquell que durà a terme el seguiment del seu ﬁll en el
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curs de la infància i per això expressen els desigs que l’atenguin des dels primers
instants de la seva vida; ells pensen, no sense raó, que l’ha de conèixer des dels
primers dies i anar-lo seguint després.
En l’actualitat, els pares veuen el pediatre com el protector de la salut del
ﬁll, a més de ser qui pot guarir-li les malalties que es puguin presentar. Se li conﬁen
tota classe de problemes, molts d’ells aliens a la pràctica mèdica del pediatre, com
diﬁcultats escolars, desenvolupament de funcions psicomotrius, temperament i
caràcter, trastorns d’adaptació, relacions amb els avis, etc.
Factors inﬂuents en la relació entre el pediatra i els pares i ﬁll
a) Factors generals (Gràﬁc 1)
1) La societat: La societat humana imprimeix, a través de criteris culturals i econòmics,
unes determinants de la conducta als individus que la formen, que inﬂueixen en
les seves fantasies i en conformen els ideals i, per tant, la moral. És un gran cercle
que els embolcalla en l’atmosfera que respiren. D’altra banda, en el si de la societat
emergeixen forces que impactaran sobre el consens general i que afecten tant
l’individu com els diferents grups que la conformen, els quals, particularment o
en conjunt, contraresten o engeguen altres forces que van remodelant la societat.
D’acord amb això, els vectors dinàmics vénen a ser com radis que suporten corrents
centrífugs i centrípets al mateix temps.
2) Societat i pediatre: Solament esmentarem alguns aspectes de la manera com la nostra
societat inﬂueix en el comportament del pediatre. Esmentarem algunes facetes que
donen testimoni que els rols socials, els estatus individuals o col·lectius determinen
relacions especíﬁques entre metge i família. Els ideals i els objectius de la corporació
mèdica poden crear patrons operatius que afecten els individus excloent altres
necessitats. Aquí podríem inserir els models cientistes predominants en l’atenció
mèdica. Com exemple d’això que hem esmentat, podríem adduir els criteris de
docència mèdica que sobrevaloren la tecnologia deixant de banda la salut mental,
individual i col·lectiva. Per aquest camí veiem que la docència dels futurs sanitaris
exigeix una capacitació tècnica però no contempla un mínim de capacitació personal
que permeti garantir que la relació interpersonal sigui terapèutica i no patògena.
És a partir d’aquí que ultrapassarà la prioritat de la meravella tècnica a qualsevol
altra consideració. Aquest seria el triomfalisme propagandístic dels trasplantaments
d’òrgans o els rècords per fer sobreviure als prematurs de més baix pes possible.
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En un altre camp, podríem trobar el metge sotmès als esdeveniments polítics, els
objectius de la indústria farmacèutica, els factors que entren en la controvèrsia entre
lactància materna i lactància artiﬁcial, l’exaltació del servei de guarderies més enllà
de ser un recurs social més o menys adient segons circumstàncies, etc.
3) Societat i família: La societat assigna un rol a la família i a cadascun dels seus membres
en particular dins el seu si. Hem assistit en poc temps a un canvi profund en la
composició de la família, en la seva valoració social i en la diversiﬁcació dels tipus
de parelles. La problemàtica socioeconòmica ha modiﬁcat les tasques familiars, com
pot ser el treball de la dona o l’atur, ja sigui si afecta l’home o la muller. Tot i que la
mare encara conserva la funció de tenir cura del ﬁll, ﬁns ara gairebé en exclusiva,
moltes vegades el pediatre es troba amb el pare que duu el nen a la consulta, si bé
en ocasions presentant-se com emissari delegat portaveu de la seva dona. Altres
vegades la demanda d’assistència prové de la guarderia o l’escola, i aleshores els
pares fan d’intermediaris, en què exposen un trastorn del nen que no ha estat
detectat o valorat per ells, ja que el nen passa la quasi totalitat del dia fora de la
llar. També succeeix que el nen sigui visitat i tractat lluny dels pares i amb exclusió
d’ells. D’altra banda, l’estatus socioeconòmic de la família determina diferents tipus
assistencials que modiﬁquen les relacions entre la família i el pediatre. Al pediatre
s’hi va perquè n’han sentit parlar encomiàsticament o potser també com a resultat
d’una transmissió familiar o d’amistats. Amb això el contacte relacional porta des
d’un inici el segell del prestigi o de la coneixença. Però també s’hi va perquè pertany
a les assegurances socials, siguin obligatòries o lliures. En aquests darrers casos, la
postura és, d’entrada, distant o desconﬁada.
Un aspecte curiós de les ordenacions administratives és el fet de posar
límits a l’edat de la infància per assignar el metge: pediatre ﬁns als set anys, medicina
general passada aquesta edat. Les despeses econòmiques vénen condicionades
per la valoració que es fa de les malalties i el nivell per determinar-les és més
propagandístic i, per tant, polític que no pas la valoració econòmica i social del
gravamen sobre la família o sobre la societat en general. Posem per exemple que es
pot anar als Estats Units d’Amèrica per fer un tractament superespecialitzat, però
potser no s’aconseguirà cap assignació per a un tractament psicoterapèutic.
Aquests aspectes i molts d’altres són presents a l’hora que la família
contacti amb el pediatre i determinar els tipus de relacions que s’establiran.
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Gràﬁc 1 - La relació entre el pediatre i els pares i ﬁll: factors generals inﬂuents.

b) Factors personals (Gràﬁc 2)
1) En el pediatre: La professionalitat no representa solament l’exercici de la competència
del pediatre en la seva tasca, és a dir, no és un afer exclusiu del coneixement que
tingui dels quadres de malalties, síndromes i diagnòstics diferencials, conjuntament
amb el domini i destresa de les tècniques físiques exploratòries. Ja s’ha dit que la
força subjugadora de la tecnologia inﬂuïa en dissociar i convertir l’organisme humà
en un objecte passiu al servei de ﬁnalitats alienes a la seva salut global. En deixarse portar per l’esquer de la tecnologia podríem trobar un aspecte emocional del
metge, que darrera dels procediments cientíﬁcs intenta manejar la seva ansietat.
El metge, en fer desaparèixer el pacient persona i substituir-lo pel pacient objecte,
s’evita el transvasament d’angoixes i pot mantenir-se al marge. Una mica més enllà,
l’omnipotència dels coneixements pot formar part de l’omnipotència personal: el
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pacient ha de sotmetre’s i fer allò que el metge ordena, ja que aquest ho sap tot de
malalties i guariments i, per tant, d’allò que li convé.
Els mateixos pacients, o els pares en el cas dels nens, poden predisposar
cap aquesta situació. És molt freqüent que els pares esperin del pediatre una cura
màgica, en conferir-li atributs omnipotents donats per una ciència totpoderosa.
Aquesta cura màgica anirà materialitzada en forma de prescripció farmacològica,
d’una intervenció quirúrgica o d’unes injeccions “que van directament a la sang” i,
sobretot si aquests mitjans terapèutics van precedits d’unes certes exploracions “que
poden veure allò que el nen té dins seu”, com ara radiograﬁes, electroencefalogrames
o tomograﬁes computades, etc.
Les angoixes i conﬂictes interpersonals dels pares desvetllen angoixes
i conﬂictes en el pediatre. Algunes actuacions mèdiques són la resultant de les
interaccions d’aquestes angoixes. El pediatre no s’enfronta únicament al trastorn o
inquietud que motiva la consulta, sinó que s’enfronta també a les fantasies, desigs
i temors que estan enfocats sobre la malaltia del ﬁll i que per al pediatre poden ser
la part detectable; però poden haver-hi altres factors afectius en el pares que no
són evidents, com serien: sentiments de culpa pròpia o projectada a l’altre cònjuge,
ansietats depressives, rebuigs o necessitats d’agredir el ﬁll o la pròpia parella, etc.
Pot succeir que el ﬁll sigui el camp de batalla de la discòrdia dels pares, cadascun
dels quals busca la complicitat del pediatre, erigit com a jutge. Altres vegades és el
ﬁll el victimari d’un dels pares, amb l’aliança de l’altre. Més sovint, els trastorns del
nen són la representació equivalent al desequilibri emocional dels pares o la víctima
d’actuacions perverses, com seria el cas de l’anomenat síndrome de Münchausen
delegat, com exemple extremat, encara que poc freqüent. La personalitat del pediatre
pot veure’s sotragada pels impactes de certs trets personals que alguns pares poden
presentar: mares obsessives, pares fòbics, paranoides, querulants, etc. El pediatre
ha de respondre a tot això i moltes vegades ho farà a través dels recursos que li
presenten inconscientment les pròpies defenses enfront l’angoixa que les situacions
li creen.
Les identiﬁcacions que el pediatre pot fer amb el nen o amb els pares li
poden provocar, d’una banda, la visió d’una criatura que cal defensar a ultrança de la
incompetència d’una mare o, d’una altra, veure el ﬁll com un petit dèspota que tortura
i tiranitza amb el seu refús a menjar o amb els seus desvetllaments nocturns amb els
quals reclama atenció a deshora. Si més no, l’equació professionalitat personalitat
pot donar desfasaments de la realitat. En no tenir recursos en l’esfera psíquica, el
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nen molt petit respon a les tensions emocionals amb símptomes corporals. Això
pot comportar l’aparició de síndromes psicosomàtiques. El fet de reduir aquests
trastorns a la nosologia organicista i a un tractament corol·lari, comporta ﬁxacions i
estructuracions psicopatològiques dissociades de la causa que tenen i de l’aplicació
curativa. A més, per part dels pares representa una desorientació en l’atenció que
el nen mereix.
La professionalitat pot ser emprada pel pediatre com un escut protector
per no restar atrapat en els problemes de la família i que d’una altra manera
representaria un compromís personal. És per això que alguns pediatres adopten
postures estratègiques d’acord amb la seva personalitat. N’hi ha que prenen distància
en cenyir-se a presentar el diagnòstic i el tractament amb una freda postura de tècnic
de laboratori. Altres prenen una actitud paternalista i protectora donant consells i
normes derivades del seu concepte del món social. Ja hem parlat del qui fa servir
l’omnipotència. En el mateix context de control dels pares es pot fer referència a qui
exigeix una submissió a les seves regles mitjançant alarmismes o tranquilitzacions.
2) En la família. En perspectiva anterior, sota l’angle del pediatre, s’han fet al·lusions
a característiques personals dels pares en relació a factors socials, a estructures de
personalitat i conﬂictes de la parella. Ara comentarem breument el rol de pares i
algunes de les idees que tenen sobre els ﬁlls. La mare, sobretot la novençana, està
plena a vessar de temors després del part. Serà una bona mare? Els que l’envolten,
familiars i professionals, l’atabalen i desconcerten quan li fan demostracions de
com saben cuidar i manejar bebès..., però ningú no l’escolta. El pediatre, a més
d’assegurar-li que el ﬁll està bé, pot representar per a ella la màxima contenció si
se sent escoltada, compresa i acceptada per ell tal com està i amb totes les angoixes
que li expressa.
Assumir el rol de pares dependrà de la maduresa de la parella, però
també de les tensions a les quals els sotmet el ﬁll. El convenient progrés del ﬁll és un
premi que els dóna forces per tirar endavant. Al pediatre se li poden presentar pares
derrotats, desorientats, que manifesten sentiments de culpa, agressivitat contra el ﬁll,
poc o molt reprimida, o depressions. Un ﬁll psicòtic per encefalopatia neonatal pot
ser la causa que els faci veure autoacusats o inestables. Els pares tenen dins del seu
cap un ﬁll ideal, és a dir, un nen que ha de respondre als seus patrons. Per aquesta
raó poden interpretar anòmales reaccions i conductes que no s’ajusten al seu model
i per això estan reprimint-les constantment.
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Hi ha pares que resulten ser els ﬁlls del seu ﬁll. Fa la impressió que aquell
nen és qui ha de tenir cura dels pares: no pot plorar o queixar-se per no atabalarlos; ja no pot fer-se pipí a sobre perquè la mare va sobrecarregada de feina; ha de
treure bones notes, o cap suspens, perquè no emmalalteixi el pare... Llavors és el
pediatre qui ha d’adoptar el paper de pare de tots ells. Hi ha casos en què els pares
obliguen el pediatre a ser còmplice d’actuacions en forma d’enﬁlall de tractaments
traumàtics i innecessaris per al nen, la ﬁnalitat dels quals és satisfer les profundes
motivacions d’un pare o d’una mare. D’aquesta manera el nen és adenoctomitzat,
cosit a injeccions de reforçants, drogat per calmants, hospitalitzat cada dos per
tres...

Gràﬁc 2 - La relació entre el pediatre i els pares i ﬁll: factors personals inﬂuents.

3) En el marc de la consulta (Gràﬁc 3). En darrer terme, tot el que s’ha dit ﬁns ara té lloc
en un moment donat, quan la família i el pediatre es troben en la consulta mèdica.
Els vectors representants dels corrents afectius de la relació interpersonal entre tots
i cadascun dels qui formen aquest grup, giren i s’entrecreuen en totes les direccions.
En aquesta situació, el ﬁll també està present com un dels actors de l’escena. Davant
del pediatre, el nen intenta comunicar-s’hi mitjançant els medis de comunicació
de què disposa. Entre tots els qui estan al seu voltant, el nen també té la seva visió
del pediatre, matisat per l’edat que té i pel tipus d’aliances o enfrontaments que
ell imagina que hi ha entre els pares i el pediatre. En el moment de la consulta, el
pediatre tracta de fer de ﬁltre interpretatiu entre allò que els pares manifesten i allò
que ell copsa del nen. Però l’objectivitat del pediatre sempre estarà sotmesa al joc
d’identiﬁcacions, ansietats i defenses del seu funcionament personal.
Les vicissituds per les quals passa la família al llarg de les consultes
continuades en el desenvolupament del nen comporten diverses trajectòries de
situacions emocionals. El ventall de funcionaments personals dels pares el podem
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esquematitzar seguint el cas de nens afectats de malalties invalidants i cròniques
com cardiopaties severes, paràlisi cerebral, oligofrènies, etc. Si ho exposem com
a paradigma és perquè aquest exemple representa una emfàtica dramatització de
moltíssims casos, inclosos els de desenvolupament normal. El gràﬁc 4 (resultat de
modiﬁcacions del presentat per P. D. Steinhauer, D. N. Mushin i O. Rae-rant en
Clíniques Pediàtriques de N. A. al novembre de 1974), ens parla esquemàticament
de les trajectòries emocionals de la família.

Gràﬁc 3 - La relació entre el pediatre i els pares i ﬁll: en el marc de la consulta.
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Gràﬁc 4 - Etapes evolutives dels pares de nens amb malalties invalidants cròniques.

La relació entre el pediatre i els pares de ﬁlls amb malaltia invalidant crònica: reaccions emocionals
del pediatre
En els anteriors apartats hem analitzat les diferents trajectòries emocionals per on
passa la família en les consultes al pediatra. A l’altra banda, el pediatre també passa per
vicissituds que se solapen amb les dels pares. En principi, la identiﬁcació, en agermanarse amb l’angoixa que la família transmet, li permet codiﬁcar el missatge per donar lloc a
una relació empàtica que el porta a la comprensió de la situació familiar.
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La tolerància a l’angoixa és un element important en la tasca del pediatre
i pot servir-li com un mitjà per entendre què és allò que està passant. El valor de
l’angoixa pot ser, en canvi, obstaculitzant, negatiu, segons com l’afecti. Si és sentida
com una cosa dolenta, nociva i que no es pot tolerar, el farà apartar-se del camí
proﬁtós i li farà utilitzar defenses que esdevindran perjudicials per al seu pacient i
per a ell mateix, en el desenvolupament de la seva funció higienitzadora.
En el gràﬁc 5 estan representades esquemàticament les posicions
emocionals del pediatre enfront de les angoixes despertades en el treball amb pares
de nens amb malalties invalidants cròniques.

Gràﬁc 5 - Relació entre el pediatre i els pares de nens amb malalties invalidants cròniques: reaccions
emocionals del pediatre.

A continuació s’inclouen exemples que tipiﬁquen cadascuna de les
posicions per les quals el pediatre pot discórrer en aquestes situacions de forta
angoixa:
a) Sentiments de culpa
1) Desesperança d’obtenir èxit.
2) Desesperança davant el dol dels pares.
3) Temença de donar el diagnòstic, que se sent com un atac a la ﬁgura de pares.
4) Enganxament emocional simbiòtic al dol dels pares.
5) Diagnòstic confós, tot i tenir-lo clar.
6) Promesa de bons pronòstics per minvar l’angoixa dels pares.
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b) Sentiments de rebuig
1) No poder escoltar els pares.
2) Engegar diagnòstics i pronòstics abans de conﬁrmar-los.
3) Parlar massa abans que els pares hagin superat la crisi inicial.
4) Retirar-se i deixar que els pares afrontin sols les tensions.
5) Ressentiment per les opinions i procediments dels pares.
6) Separar als pares del contacte del ﬁll.
c) Hostilitat
1) No tolerar les negacions dels pares.
2) Oposar-se tancadament a buscar altres opinions i criteris.
3) Malﬁar-se de les capacitats dels pares.
4) Sentir-se maltractat per l’hostilitat dels pares.
5) Irritar-se per les distorsions que fan de les seves explicacions.
6) No poder esperar que els pares entenguin i estiguin disposats a escoltar.
7) Culpabilitzar els pares.
d) Dissociació
1) Deixar sola la família amb les seves tensions i dols.
2) Rivalitzar: pacient d’ell versus ﬁll d’uns pares.
3) No valorar l’oportunitat d’un tractament traumàtic de cara a la seva
nocivitat psíquica.
e) Projeccions
1) Al servei de l’omnipotència:
1.1) ‘Omnipotència’ versus ‘col·laboració’.
1.2) Desprestigi o culpa d’altres metges.
1.3) Dir als pares: “si haguessin vingut abans, el nen no estaria així”.
1.4) No admetre rectiﬁcacions.
1.5) Empitjorar la realitat dels pronòstics en front de probables millores.
1.6) Fer-se valer de millores enganyoses.
2) Hipersensible a sentir-se acusat o a enfrontar-se amb disconformitats.
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