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Resum

En aquest article es reflexiona sobre l’ansietat que s’activa en els pares quan consulten

en el servei així com els mecanismes de defensa, les resistències i perversions dels 

progenitors que es poden presentar durant els tractaments. Amb aquest article 

es pretén millorar i afavorir la comprensió d’aquestes situacions per tal que el 

terapeuta pugui ajudar als pares a mentalitzar i simbolitzar el dolor, ajudant-los a 

poder desplegar la seva funció de pares. 

Paraules clau: 

Ansietat, atenció primerenca, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 

Primerenca, primera infància, mecanismes de defensa, resistències, perversions. 

La clínica en primera infància és una especialitat complexa no només per la 

dificultat que implica atendre infants que estan en procés de relacionar-se, mostrar-

se, desenvolupar-se… sinó perquè tot i que el nostre pacient és l’infant aquest no pot 

quedar mai desvinculat dels seus progenitors, ni que sigui pel fet que són els pares 

els que amb l’acte de portar-lo al CDIAP permeten que l’infant es constitueixi en el 

nostre pacient. 

Quan un infant arriba a un CDIAP ho fa perquè és susceptible de considerar 

que presenta algun trastorn en el seu desenvolupament o pot trobar-se en risc de patir-

lo per causa orgànica, psicològica i/o social. Davant d’aquest fet hem de contemplar 

que els pares ja hauran estat alertats, informats o ja hauran vist que ‘alguna cosa no 

va bé’. Per aquest motiu, més aviat o més tard es trobaran confrontats a un estat 

afectiu (l’ansietat) que activarà la posada en marxa de tot un ventall de mecanismes 

de defensa contra el dolor que causa la pèrdua d’allò imaginat, d’allò esperat: la 

pèrdua del fill ideal.
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Des de la concepció actual de l’atenció precoç s’entén que les necessitats 

dels nens atesos han de poder ser abordades des d’una perspectiva terapèutica que 

tingui en compte el context familiar i les relacions paterno/materno-filials. Hem de

tenir present que l’arribada d’un infant en el sí d’una família respon al desig d’un 

home i una dona de satisfer diverses necessitats narcisistes i per tant el fill serà 

dipositari de les expectatives i desigs parentals. 

Tal com deia Winnicott “un bebè no pot existir sol, sinó que es essencialment 

part d’una relació” i és per aquest motiu que els abordatges terapèutics en l’atenció 

precoç han de contemplar la relació/interacció del nen amb els seus progenitors. 

Al considerar la interacció com un procés que pressuposa que cada membre 

influeix sobre l’altre, qualsevol acció de l’Infant serà significada pels pares i viceversa,

constituint-se el que Brazelton i Cramer anomenen ‘interaccions imaginàries’.

El paper d’aquestes interaccions imaginàries o fantasmes paterns en la 

constitució del psiquisme del nen, així com les reaccions paternes als fantasmes de 

l’infant, constituiran una part importantíssima de la clínica en primera infància. I 

és per tant, des d’aquesta perspectiva, que creiem important reflexionar sobre els

mecanismes de defensa, resistències i perversions del pares que es poden presentar 

durant els tractaments. 

Què és l’ansietat i quina funció té? 

L’ansietat és un estat afectiu que té una important rellevància en la comprensió del 

comportament humà. 

Freud ja va postular una primera teoria de l’ansietat en la que considerava 

que la libido retinguda era transformada en ansietat i que no importava si les causes de la 

insatisfacció libidinal eren internes o externes (Coderch). L’ansietat era conseqüència de la 

repressió (Tizón). 

Després d’aquesta teoria bioenergètica de l’ansietat Freud va començar 

a considerar que l’ansietat podia ser una senyal d’alarma que avisa al jo d’un possible 

sofriment. L’ansietat es referiria a un perill desconegut, no real, és a dir intrapsíquic (Coderch). 

Seria una senyal intencional creada pel jo i que comportaria un procés defensiu que es posaria 

en marxa davant un perill intern, extern, imaginari o real (Tizón). Aquesta teoria parteix de 

la idea fonamental que el jo -considerat com un conjunt d’activitats i funcions psíquiques- té 

com a missió fonamental la de gestionar els recursos i disponibilitats de l’organisme, de forma 

que s’aconsegueixi la gratificació dels impulsos i s’eviti el sofriment, tenint en compte que la 

insatisfacció dels mateixos és sempre una font de desplaer (Coderch). 
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Seguint a Tizón i des d’una perspectiva basada en la relació, es podria 

entendre l’ansietat com ‘una senyal psicofísica’ que ens avisa i avisa a l’objecte 

d’afecte de la possibilitat que el vincle es trenqui. 

Per tant, la presència o sospita d’un trastorn psicopatològic i funcional en 

l’infant activarà aquest estat emocional ansiós en els pares que vindrà acompanyat 

de la manifestació de diferents mecanismes de defensa. 

Defenses contra l’ansietat 

L’home, per poder mantenir la seva supervivència, ha hagut de desenvolupar 

diferents mecanismes de defensa que li permetessin fer front a les situacions 

d’amenaça i de perill. Aquests mecanismes tenen, per tant, una funció d’adaptació 

de la realitat externa. 

Com explica Tizón : els mecanismes de defensa són un conjunt d’opera- cions 

mentals que tenen com a finalitat reduir o suprimir tota modificació interna susceptible de posar 

en perill la integritat i la constància de l’individu psicosociològic, de l’organisme humà. 

Mitjançant aquests processos intrapsíquics el jo s’intenta protegir del dolor 

mental i ho fa relegant l’ansietat a l’inconscient. Per tant hem de tenir present que 

l’actuació dels mecanismes de defensa és inconscient. 

Tota defensa pot ser ‘normal’ o ‘patològica’ en funció de la realitat externa 

i de les relacions anteriors de l’individuo o grup. Seran ‘normals’ quan estiguin al 

servei del desenvolupament personal i ‘patològiques’ quan estiguin al servei del 

nostre narcisisme i per tant dificultin la relació. 

Wolberg (1967) distingeix 4 nivells de defensa contra l’ansietat: 

 

1. Esforços per mantenir el control: seria una primera línia de defenses constituïda 

pels esforços conscients, preconscients i inconscients per fer front a les 

circumstàncies externes o modificar el comportament per a contenir els

conflictes interns. El subjecte fa modificacions en la seva conducta o en

l’exterior: s’evita l’estímul o situació desencadenant de l’ansietat, utilització 

d’ideologies polítiques, religioses o socials, dedicació compulsiva al treball, etc... 

  

2. Defenses caracterològiques: l’organització per part del jo del subjecte de les relacions 

entre les pulsions instintives, la realitat externa i els objectes interns dóna lloc al que 

anomenem trets de caràcter i que no són més que les pautes habituals de comportament 

del subjecte. Es poden distingir en: caràcter fòbic, caràcter obsessiu, utilització 
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de tècniques de domini i sadisme, actituds de dependència i submissió, ambició 

compulsiva, tendència a la grandiositat i al perfeccionisme, fredor en les relacions...  

 

3. Defenses repressives: serien una tercera línia de defenses constituïdes per símptomes 

neuròtics: dissociacions, conversions, formacions reactives, anul·lacions, rituals 

obsessius, símptomes fòbics...

 

4. Defenses regressives: són aquelles defenses que expressen el fracàs del jo per aconseguir 

una adequada satisfacció de les necessitats internes respectant a la vegada la realitat 

externa i ajustant-se a les normes del superjò: negació de la realitat i altres defenses 

psicòtiques (que es presenten com deliris, al·lucinacions, dissociacions...), agressivitat 

dirigida cap al jo i no cap a l’objecte (acusacions, recriminacions, autodestrucció...), 

perversions, utilització de l’alcohol i altres drogues. 

Reflexions entorn a alguns mecanismes de defensa habituals en els

pares que assisteixen al CDIAP 

L’arribada d’uns pares al CDIAP és un moment important d’activació de l’angoixa 

ja que han estat alertats o informats recentment del trastorn o dificultat que presenta

el seu fill.

Quan uns pares es troben davant d’un fill que no era el que esperaven i que

no respon al que ells havien imaginat, entenem que no resulta gens fàcil demanar 

ajuda a un professional de la salut mental i per aquest motiu és d’esperar que a partir 

d’aquest moment es posin en marxa tot un ventall de mecanismes de defensa per 

protegir-se del dolor que causa aquesta pèrdua. 

El fet de poder entendre quina funció i finalitat tenen aquests mecanismes

de defensa així com l’anàlisi dels mateixos a mesura que es van presentant, permetrà 

que el terapeuta del CDIAP pugui ajudar als pares a mentalitzar i simbolitzar el 

dolor. 

Des de la nostra pràctica clínica quotidiana podem extraure algunes 

situacions clíniques que poden il·lustrar la forma en la que freqüentment es presenten 

alguns dels mecanismes de defensa més habituals. 

Veiem, doncs, a continuació una relació d’alguns dels mecanismes més 

habituals i coneguts, amb la seva definició teòrica i acompanyat d’alguna situació 

clínica que es dóna en l’àmbit dels CDIAP: 
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Negació: és el procés mitjançant el qual el subjecte tot i formular-se desigs, idees 

o sentiments, pot mantenir que no li pertanyen. Amb certa freqüència trobem 

situacions clíniques que mostren clarament aquest tipus de mecanisme: 

· A vegades els pares d’un nadó que presenta un diagnòstic mèdic greu es poden 

presentar a l’entrevista d’acollida verbalitzant que ja ho tenen tot superat, quan                   

potser fa pocs dies que s’ha donat el diagnòstic i fins i tot el nadó encara està 

ingressat a l’hospital .

· Amb certa freqüència observem que pares d’infants que han nascut amb la 

Síndrome de Down al llarg de l’entrevista d’acollida ens comenten que quan 

ells miren al seu fill no li noten tant la S.D. com a altres nens.

· Quan la derivació al nostre servei no ha estat feta per iniciativa familiar pot ser 

habitual que els pares iniciïn l’entrevista dient que “és l’escola...o el metge qui 

ens envia”. 

· Quan a l’entrevista d’acollida es convoca l’assistència dels dos pares i un d’ells 

no hi assisteix sense motiu justificat per l’altre progenitor.

Dissociació: és un procés psicològic mitjançant el qual el subjecte separa les coses 

agradables de les desagradables i les desconnecta de les seves emocions: 

· A vegades hi ha pares d’infants amb diagnòstics molt greus que a l’entrevista 

d’acollida comenten el contingut dels informes mèdics amb un somriure a la 

boca.

· També podem observar en algunes ocasions que els pares d’infants molt greus 

no connecten emocionalment amb la gravetat del seu fill i poden arribar a

qüestionar la necessitat de rebre tractament. En alguns casos fins i tot acaben

deixant de venir al CDIAP.

Projecció: mitjançant aquest procés el subjecte expulsa del conjunt de representacions 

de sí mateix alguna cosa que rebutja o que és molt ansiògena i a continuació això 

passa a viure´s com una qualitat o característica d’un objecte extern o intern. 

· Aquest mecanisme el podem observar quan els pares que acaben de tenir un 

fill amb una discapacitat o que acaben de rebre un diagnòstic mèdic culpen 

als professionals de l’àmbit sanitari de “l’error que s’ha produït”: que durant 

l’embaràs no van controlar bé, que el neuropediatra no coneix suficientment

la síndrome...
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· Més endavant la culpa es desplaçarà cap a altres professionals que es situen en 

l’entorn del nen: els terapeutes del CDIAP, els mestres, els especialistes...

· Un cop iniciada l’atenció terapèutica aquest mecanisme de defensa s’observa 

quan els pares formulen queixes reiterades en altres àmbits (a l’escola, a les 

visites amb els metges...) que el terapeuta del CDIAP no els dóna informació, 

ni pautes ni cap ‘programa d’estimulació’. 

Idealització: consisteix en extremar les qualitats i el valor de l’objecte intern. 

· En algunes ocasions trobem pares que idealitzen el terapeuta i l’adulen i que 

fins i tot li parlen malament dels altres terapeutes que ‘veuen’ pel CDIAP.

Anul·lació: és el procés en el que s’actua o es representa allò contrari a l’acte o 

representació mental precedent. 

· Com comentàvem anteriorment a vegades hi ha pares que acaben de tenir un 

fill amb S.D. que a l’entrevista d’acollida comenten al seu fill “no se li nota la

SD” , “té poc SD”. 

Aïllament: consisteix en fer inconscient les connexions, les coordenades espacials-

temporals o el significat emocional de determinats traumes, conflictes o 

representacions mentals conflictives.

· Al llarg de l’entrevista d’acollida a vegades hi ha pares que no recorden dades 

rellevants del nen o de la seva pròpia història. Poden ser inclús dades prou 

significatives i predictives d’un retard o fins i tot un trastorn del desenvolupament

del nen. 

Intel.lectualització: és el procés mitjançant el qual el subjecte intenta donar una 

formulació discursiva als seus conflictes i emocions amb la fi de controlar-los:

· En ocasions trobem pares que a les entrevistes teoritzen sobre els símptomes 

que presenta el seu fill o bé, en el cas que el seu fill tingui una discapacitat

d’etiologia orgànica, estan buscant sempre informació actualitzada a internet 

no només sobre el diagnòstic sinó també sobre les diferents ofertes i novetats 

de tractament. 
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Racionalització: consisteix en intentar donar o donar-se una explicació coherent des 

del punt de vista moral d’actituds, actes, idees, desigs, sentiments o qualsevol altres 

representacions mentals les vertaderes motivacions de les quals no es percep:

· En aquest cas podríem parlar d’aquells pares que mantenen determinades 

pautes en la criança del seu fill justificades per motius socio-laborals i/o

econòmics. Ens trobaríem davant d’infants que encara prenen biberons als 3-4 

anys solets i davant la TV perquè al matí els pares han d’anar a treballar, infants 

de més d’un any que encara dormen a l’habitació dels pares perquè l’habitació 

destinada a ell “està a l’altra punta de la casa i no el sentiríem”, d’infants que 

dormen o van a dormir amb un dels progenitors perquè “sinó el nen té por de 

quedar-se solet”... 

Identificació projectiva: va ser descrit per M. Klein i es tractaria d’aquell mecanisme 

pel qual una part del self del subjecte es projecta en l’objecte mitjançant la fantasia 

inconscient. El controla i l’utilitza perquè projecta en ell les pròpies característiques. 

Aquí ens referim a aquells pares que posen en el nen coses d’ells mateixos: 

· Ho podem observar en el moment en que anticipem als pares que el nen 

començarà a entrar sol a la sessió. Davant aquest anunci poden dir que “al nen 

li costarà molt i que plorarà molt”, quan són realment ells els que tenen por la 

separació. 

· A vegades hi ha pares que a la 1ª entrevista et parlen d’un infant que fa el que 

vol, que no obeeix, que fa pataletes i rabietes molt importants i al que resulta 

difícil posar límits. Aquesta imatge que ells projecten a l’entrevista a vegades no 

correspon amb el que el terapeuta veu el dia que coneix personalment al nen 

fins al punt que a vegades fins i tot es tracta d’un infant que pot ser físicament 

fràgil i menut .

· També podríem referir-nos a aquells pares que a l’entrevista ens expliquen 

que el seu fill rebutja el contacte corporal però que quan fem una observació 

de la seva relació corporal amb el seu infant veiem que aquesta és distant i 

poc sostinguda: deixen el nen al cotxet “de cara a la paret” , li donen el biberó 

assegut a la cadireta i de costat, sense mirar-lo...l’asseuen sol en una cadira quan 

encara no controla sol la sedestació...se’l posen a la falda sense mirar-lo... 

Somatització: es tracta d’un procés psicològic pel qual els conflictes es viuen en la

corporalitat per no experimentar-los en la vida mental. 
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· A vegades el fet de consultar per un fill activa un nivell d’ansietat prou

significatiu perquè fins i tot algun pare es posi malalt justament el dia que estan

citats a una entrevista. 

Com ja s’ha indicat anteriorment aquests serien alguns dels mecanismes que 

es presenten de forma més freqüent, però cal tenir en compte que també existeixen 

d’altres més complexes que implicarien un estudi més detallat i que podrien ser 

motiu d’un altre article. 

Les resistències 

També és interessant analitzar què passa amb aquests mecanismes de defensa dels 

pares un cop s’ha iniciat el tractament. 

En aquesta situació poden començar a aparèixer unes ‘forces defensives’ 

que s’oposen al procés terapèutic, és a dir, al descobriment del seu inconscient: les 

resistències. 

Ens referim aquí no a les resistències del propi nen sinó a les que posen els 

mateixos pares al procés terapèutic del seu fill.

El que desencadena l’aparició de les resistències és la relació terapèutica, 

que tendeix a facilitar l’ accés a la consciència del material sentit com a perillós i 

productor d’ansietat. 

El terme ‘resistències’ fa referència a totes les operacions defensives de l’aparell 

psíquic posades en joc en la situació analítica. Per tant, són fenòmens interpersonals, 

no mecanismes de defensa. Són sempre un fenomen psicològic inconscient. 

Les resistències es poden expressar a través de qualsevol procediment: 

sentiments, impulsos, inhibicions, formes de comportament, incapacitat de 

comprensió, erotització... Tots els mecanismes defensius poden ser utilitzats al servei 

de les resistències: repressió, dissociació, negació... 

A partir del moment en que la família inicia la seva atenció terapèutica en 

el servei hi ha determinades situacions en les quals podem observar més clarament 

aquests fenòmens. 

· Per exemple, tot just iniciar el tractament podem trobar-nos amb que els 

pares posen moltes dificultats per trobar un horari per a les sessions o per les

entrevistes. Fins i tot també podem trobar a algun pare que mostra la seva 

resistència posant-la en el seu fill i dient “avui el nen no volia venir”.
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· Un moment excepcionalment actiu per observar aquestes resistències és 

justament després dels períodes de vacances, sobretot el de l’estiu, ja que 

ens podem trobar amb famílies que no es presenten a la sessió de tractament 

programada per després de vacances.

· Les substitucions dels terapeutes per finalització de contracte, per baixa 

maternal, per baixa per malaltia... també són un moment de reactivació de les 

resistències.

· A vegades hi ha famílies que poden mostrar una plena confiança i acord a 

l’inici del tractament però que després no respecten el contracte assistencial i 

no es presenten a les sessions o anul·len entrevistes sense avisar prèviament. 

Les perversions 

Un altre aspecte important que també cal tenir en compte quan analitzem les 

resistències és el de les perversions. 

La perversió és una estructura de personalitat que consisteix en la desviació 

manipuladora de l’objecte de la pulsió. S’utilitza per a descriure unes relacions 

d’objecte parcialitzades, basades en la manipulació de l’altre per aconseguir un 

benefici propi.

Aquí l’ansietat s’actua i per tant en la relació terapèutica la perversió fa 

desorganitzar al terapeuta fent-lo sortir del setting. 

Seria una forma especial de resistència que consisteix en distorsionar la 

transferència de manera tal que, en lloc de servir per trobar la veritat, serveix per a 

confondre, per reforçar l’engany i la mentida. 

S’expressa de formes molt diverses i totes tenen en comú l’atac a la 

capacitat de comprensió del terapeuta i al propi pensament i aptitud per a conèixer 

i col·laborar amb ell. 

Podem considerar que amb les perversions l’ansietat és actuada i per tant 

pot ser habitual que es manifesti a través de distorsions, confusions, mentides, falses 

col·laboracions amb el terapeuta, idealitzacions exagerades del terapeuta, etc... 

Dins l’àmbit dels tractaments en el CDIAP les situacions més complexes de 

gestionar són aquelles en les quals determinats pares fan actuacions per fer trontollar 

el setting: 

· Serien aquells pares que es ‘colen’ als despatxos i que no estan a la sala d’espera 

quan surts amb el nen de la sessió. 
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· Que fins i tot et fan preguntes sobre altres casos que atens com a terapeuta.

· O que inclús et fan preguntes sobre la teva vida privada: pregunten si estàs 

casat, si tens fills...

· A vegades també ens trobem amb pares que distorsionen la informació relativa 

al seu fill i que per tant acaben creant confusions entre els professionals. Fins i

tot en el cas que el nen sigui atès per dos professionals (per ex. Fisioterapeuta i 

psicòleg) poden arribar a donar informacions contradictòries per separat. 

Si a més a més vénen parlant molt malament dels altres professionals i en 

canvi a tu t’idealitzen i et fan sentir com imprescindible i el millor, cal estar molt 

alerta davant aquesta actuació. 

No m’agradaria finalitzar aquesta exposició sense fer referència una vegada 

més a la importància que té la comprensió i anàlisi de tots aquests fenòmens 

psicològics (mecanismes de defensa, resistències i perversions) per a la intervenció 

terapèutica des de l’àmbit dels CDIAP. Voldria per tant destacar en aquest punt que 

la nostra intervenció no serà la de jutjar si uns pares ho fan bé o malament sinó que 

anirà en la direcció d’ajudar-los a pensar què volen, quina intencionalitat i significat

hi ha darrera les demandes i els actes del seu fill i quins sentiments li desvetllen a ells

les manifestacions del nen. Concloent, ajudar-los a poder desplegar la seva funció 

parental. 
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