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1. Introducció

Per començar, voldríem fer una breu referència històrica; en primer lloc, per expli-

car els canvis substancials que s'han produït, durant els darrers 25-30 anys, en l'en-

focament dels problemes del desenvolupament en la petita infància en tots els paï-

sos del món desenvolupat i com a conseqüència també en el nostre país, i d'altra

banda, per fer més intel·ligible el nostre posicionament clínic.

En un primer moment, anys 50-60 del segle passat, a partir dels coneixe-

ments recentment adquirits sobre els fenòmens maduratius del sistema nerviós

humà, sorgeix el terme ESTIMULACIÓ PRECOÇ per englobar totes aquelles tèc-

niques rehabilitadores, concebudes per a ser aplicades a tots els infants amb un tras-

torn greu del desenvolupament, amb l'intenció de que aquests poguessin millorar el

seu pronòstic evolutiu, aprofitant les circumstàncies favorables de la plasticitat cere-

bral en les primeres etapes de la vida.   

Aquesta concepció terapèutica de les deficiències: físiques (paràlisi cere-

bral, en les seves diferents formes), psíquiques (retard mental, psicosis d'expressió

deficitària,etc.) i sensorials (ceguesa, sordesa) van condicionar l'organització assis-

tencial de tal manera que aviat van proliferar diferents dispositius d'atenció cada

vegada més especialitzats i específics pels diferents tipus de trastorns: centres per a

cecs, sords, paralítics cerebrals, retardats mentals, etc.

Des d'aquesta perspectiva, les intervencions terapèutiques anaven adreçades

exclusivament a aconseguir l'alleujament o la desaparició dels símptomes dels infants

amb trastorns greus del seu desenvolupament, mitjançant l'aplicació intensiva de pro-

grames específicament elaborats. Aquesta actitud terapèutica centrada exclusivament

en els símptomes, no només ignorava el subjecte sinó que aconseguia expropiar la

família d'aquests infants de la seva funció parental, arribant fins el punt d'ordenar l'in-

ternament dels nens en les institucions, durant llargs períodes de temps. Aquest sacri-

fici de la funció parental era considerat necessari per incrementar l'eficàcia terapèu-

tica. Els pares en aquests dispositius eren considerats més aviat com una nosa o com

un obstacle per les finalitats rehabilitadores perquè en posar l'èmfasi en les tècniques,

no es podia concebre que els pares, desproveïts d'aquests "sabers" específics, pogues-

sin contribuir de forma significativa a la millora dels trastorns de llurs fills.

El qüestionament d'aquest enfocament terapèutic no va trigar gaire a pro-

duir-se. El 1964 MAUD MANNONI, va publicar un treball de referència obligada

per la seva important repercussió: L'ENFANT ARRIERE ET SA MERE. Aquesta

publicació, fruit del treball psicoanalític de l'autora amb infants amb diverses pato-
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logies del desenvolupament en els quals havien fracassat els tractaments rehabilita-

dors assajats, intenta abordar la comprensió dels símptomes des de la vessant sub-

jectiva i afirma: el problema que em plantejo no és el de si (un infant) és dèbil o no. Més

aviat aquest problema seria de l'ordre següent: què és, el que hi ha de pertorbat en el nivell

del llenguatge (en la relació mare-fill), que s'expressa per un camí extraviat, immobilit-

zant el subjecte en l'estatut social que se li ha adjudicat; fixant a la mare en el rol que ella

mateixa s'ha assignat?

Tanmateix, aquest nova aproximació a la comprensió dels símptomes en

els trastorns del desenvolupament no va cristal·litzar ràpidament en un abordatge

diferent per part dels diferents dispositius assistencials que mostraven fortes resis-

tències en l'acceptació d'aquest nou enfocament. Volem citar en aquest punt alguns

dels prestigiosos professionals del nostre país -dels quals ens sentim deutors- que

van lluitar decididament per fer avançar aquesta visió més complexa dels símpto-

mes en els trastorns del desenvolupament. M'estic referint al Dr. Francesc

Tosquelles i a la Dra. Júlia Coromines.

En els darrers anys, gràcies en bona part al treball d'aquests professionals

pioners, ha anat guanyat terreny, de forma progressiva, aquest nou plantejament

dins dels dispositius assistencials i, per aquesta raó, s'encunya un nou terme per

substituir el d'estimulació precoç. És així com sorgeix el terme: ATENCIÓ

PRECOÇ que pretén, d'una banda desmarcar l'abordatge terapèutic dels infants

amb trastorns del desenvolupament, sigui quin sigui el seu origen, del seu objectiu

exclusivament rehabilitador i, d'altra banda, atribuir un altre rol a les famílies en el

procés assistencial, rescatant la seva funció parental que mai havien d'haver perdut.

No s'hauria de destacar tant aquest canvi terminològic si no hagués anat

acompanyat de profundes transformacions en l'organització dels equips assisten-

cials per poder fer front als nous reptes plantejats. En aquest nou enfocament, els

diferents especialistes que formen part d'aquests equips, aporten els seus coneixe-

ments específics per intentar arribar a una interpretació  compartida dels símpto-

mes (treball de caire interdisciplinari). Pensem que, només des d'aquesta perspecti-

va, que no contempla les necessitats del nen i de la família de forma parcialitzada i

trossejada, les seves intervencions terapèutiques: directes i indirectes, podran trans-

ferir tot el protagonisme a l'infant i a la seva família, en la construcció simultània i

inseparable de les necessàries adaptacions, tant en el pla de la realitat externa com

aquelles que tenen a veure amb la seva realitat subjectiva, per així poder superar de

manera satisfactòria les dificultats que comporten els trastorns identificats. 
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La xarxa catalana de CDIAP (CENTRES DE DESENVOLUPAMENT

INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ)  de la qual el nostre equip en forma part,

estem involucrats en l'atenció als infants de 0-4 anys, de forma sectoritzada, i parti-

cipem, amb millor o pitjor fortuna, d'aquesta posició clínica.

2. Justificació

Malgrat que tots aquests canvis que acabem de situar en una perspectiva històrica,

s'han anat arrelant progressivament en la realitat del nostre país, entenem que dins de

l'àmbit professional no especialitzat (pediatres, infermeres, educadors, treballadors

socials, etc.) aquestes transformacions no han tingut encara un important ressò, de tal

manera que en molts dels professionals de l'atenció primària de salut, de l'educació i

del camp social segueix predominant el concepte rehabilitador dels trastorns del des-

envolupament i es pensa encara en termes d'ESTIMULACIÓ PRECOÇ.

Això no té res d'estrany, si pensem que, des de la pròpia administració auto-

nòmica catalana, s'ha propiciat la creació de dues xarxes paral·leles per atendre les

necessitats dels infants de 0-4 anys: la dels CDIAP i la dels CSMIJ (CENTRES DE

SALUT MENTAL INFANTO-JUVENIL). Aquesta concepció respon, al nostre

entendre, a l'arcaica idea que les persones amb determinats trastorns (les deficièn-

cies) s'han d'abordar des d'una perspectiva purament rehabilitadora i aquelles que

pateixen trastorns mentals només des de la vessant terapèutica psicològica i/o psi-

quiàtrica, com si fossin categories de problemes excloents de tal manera que cap

individu susceptible de ser inclòs en una d'aquestes categories, inevitablement no

pogués pertànyer també a l'altra. Com diu Maud Mannoni en l'obra citada anterior-

ment: "fins fa poc temps, el psicòtic era enviat al manicomi. Avui, el dèbil mental

encara té per destí, ser l'objecte d'algú o de quelcom (passa de la reeducació mater-

na a tota classe de formes de reeducació). Potser demà, trobarem amb major preci-

sió el camí que conduirà al dèbil a reconèixer-se com a humà, amb desitjos no alie-

nats a l'Altre". I afegeix: "en conseqüència plantejo aquesta qüestió: No tindrà el

dèbil mental més avantatges si és tractat com un malalt mental (amb una esperança

de recuperació) que immobilitzat en una orientació basada en un dèficit capacitari?"

En la nostra opinió, aquest demà que albirava com a proper aquesta autora fa prop

de quaranta anys, sembla que és encara, en el nostre entorn més immediat, un futur utòpic.

És per aquesta raó, que tant els organitzadors d'aquest acte, com nosaltres

mateixos varem considerar convenient abordar aquest tema, en un intent de divul-

gar aquesta nova realitat.   
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3. El valor dels símptomes

Dins l'àmbit mèdic, es considera que un símptoma és la manifestació subjectiva

d'un procés patològic. L'origen dels símptomes està vinculat a alteracions funcionals

o estructurals de qualsevol òrgan o sistema. 

Des d'aquest punt de vista, el símptoma o símptomes constitueixen el mate-

rial d'intercanvi entre el pacient i el metge, ocupant la posició central en la relació

terapèutica.

El metge patentitza en aquesta relació, de forma més o menys explícita, la

seva disposició per respondre les demandes del pacient, en funció de la seva concep-

ció de l'acte assistencial, de la seva experiència personal i professional i de la percep-

ció més ó menys conscient i/o inconscient del que ell pot representar pel malalt.

El pacient adult pot expressar per ell mateix (llevat que presenti algun tras-

torn que li ho impedeixi) allò que representa el seu malestar; explicar, amb major

o menor precisió, com són els seus símptomes; manifestar els seus sentiments vin-

culats amb ells i, fins i tot, pot ser capaç de relacionar-los amb alguna experiència

personal: real o fantasmàtica.

El pacient experimenta un estat de necessitat i s'interessa per les manifestacions

d'allò que considera la causa o l'expressió del seu malestar i espera que el metge li corres-

pongui interessant-se també per tot allò que l'afecta i, fruit d'aquest interès, li pugui explicar

de forma comprensible allò que li passa i que l'ajudi a recuperar el seu estat de normalitat. 

Els símptomes són comunicats pel pacient al metge durant l'anamnesi;

terme que es refereix al record i a l'acció de recordar. Mitjançant la paraula parla-

da la persona crida o invoca a algú, diu quelcom a un altre i nomena la realitat. 

Aquestes funcions exteriors de la parla es corresponen amb altres funcions

interiors o subjectives del qui parla: la funció de companyia, la funció assossegado-

ra o catàrtica i la funció esclaridora o d'articulació interior, tres subtils i incipients

funcions terapèutiques. 

Existirien dues formes bàsiques d'encarar l'anamnesi per part dels profes-

sionals. Cadascuna d'elles promouen de forma molt diferent l'operativitat d'aques-

tes funcions internes del llenguatge.

1. L'anamnesi que podríem dir testimonial, orienta l'entrevista a recollir, de forma

dirigida i preestablerta, només tot allò que el malalt en pot ser testimoni, o dit d'una

altra manera, allò que, per part seva, és susceptible de contemplació objectiva.

2. L'anamnesi interpretativa, en canvi,  pretén recollir la declaració del malalt en rela-

ció a tot allò que en la seva vida, ell no només n'és testimoni, sinó més aviat: actor i autor.
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Des d'aquesta perspectiva, el professional es mostrarà receptiu per escoltar,

afavorint, amb les seves intervencions, que flueixi lliurament el discurs del

pacient, evitant pertorbar amb preguntes inoportunes, l'ordenació i enuncia-

ció particular d'aquest discurs per part del seu interlocutor. 

Pel professional ha de ser tant important o més, allò que pot ser expressat

amb paraules per part del pacient com allò que, inicialment, calla o entrediu. 

El silenci pot ser deliberat, en el cas que el pacient desitgi ocultar al metge

quelcom que considera inconfessable. També aquest silenci deliberat pot ser

degut a que consideri -potser, erròniament-que allò que és amagat al seu inter-

locutor és irrellevant pel coneixement científic de la malaltia que pateix. 

El silenci també pot ser involuntari, quan no sap o no entén allò que el pro-

fessional li pregunta o -el que és més freqüent- no aconsegueix portar a la seva

ment quelcom que efectivament sap i que, en aquell moment, no recorda.

També el silenci pot explicar-se per una incapacitat expressiva del pacient, sigui

perquè estigui lesionat algun mecanisme neurològic de l'expressió, o bé per una

deficiència intel·lectual o com a conseqüència d'una inhibició afectiva.

Entre el silenci i la paraula del pacient es troba el ric domini del gest i dels

elements paraverbals de l'expressió (allò que, efectivament, s'entrediu).

Aquests aspectes no verbals, són fonamentals per comprendre l'afectivitat

humana i, per tant, són cabdals en la relació terapèutica.

Al nostre entendre, tot els professionals, sigui quina sigui la disciplina del

coneixement en la qual es situïn per exercir una tasca d'atenció assistencial, haurien

de conèixer, en un grau suficient, tots aquests aspectes de la relació terapèutica per

poder ajudar eficaçment les persones subjectes de la seva atenció a fer front al seu

patiment i a protagonitzar la seva cura.

En el cas dels professionals que atenen a infants petits amb problemes en

el seu desenvolupament, aquests coneixements que acabem d'esmentar són encara

més necessaris perquè en la relació assistencial s'afegeixen altres elements que la

revesteixen amb una extraordinària complexitat. Aquests elements particulars d'a-

questa situació assistencial són els que abordarem tot seguit. 

4. La clínica amb nens petits que presenten problemes en el seu des-

envolupament

L'activitat conscient de l'ésser humà no està, com en el cas dels altres animals, for-

çosament vinculada amb motivacions biològiques. De fet, la majoria dels seus com-
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portaments estan orientats a l'adquisició de nous coneixements, a satisfer la neces-

sitat de comunicació, a ser útil a la societat i a ocupar en aquesta un lloc determi-

nat, etc. Sovint, podem observar situacions en les quals l'activitat, no només deixa

de subordinar-se a les motivacions biològiques, sinó que més aviat, entra en conflic-

te amb elles o, fins i tot, les reprimeix.

Tampoc està determinada, en absolut, per les impressions rebudes de l'entorn o

per les pautes de l'experiència individual directa, és a dir pel contingut de les coses sinó

per allò que l'home vol fer "realment" d'elles i d'ell mateix. Com diu Zubiri "aquesta

determinació de l'acte en raó de la realitat volguda és just el que anomenem llibertat". 

Finalment, afegirem que a diferència del comportament animal que es regeix

a partir només de dues fonts: els programes hereditaris determinats pel seu genotip i

els resultats de la seva experiència individual particular, l'activitat humana ve deter-

minada per una tercera font: l'assimilació de l'experiència del gènere humà, creada i

acumulada a través de les successives generacions. La immensa majoria dels seus

coneixements, arts i formes de comportament, no són el resultat de la seva pròpia

experiència, sinó que es formen mitjançant l'assimilació de l'experiència cultural.

L'animal està sempre exactament adaptat a les exigències de la seva super-

vivència i del manteniment de l'espècie a la qual pertany. L'animal, doncs, viu.

L'home, en canvi, "viu i pregunta". Neix en un "no-saber" veritablement vertiginós

i amb la necessitat de trobar ell mateix, d'inventar-se els medis per la seva supervi-

vència, de lluitar, de fer-se amo del que l'envolta. Com diu el poeta Martí i Pol en

un dels seus poemes: "sols viu  qui pregunta".

Aquest estat de necessitat del nounat d'assimilar l'experiència cultural, de

construir el seu "saber" per adaptar-se al mon que l'envolta i, fins i tot, per poder

sobreviure, determina que durant un llarg temps de la seva vida experimenti un

grau d'extrema dependència en relació a la persona que en té cura.

En la díada mare-fill, l'acció, considerada com a moviment intencional que

produeix l'efecte de transformar o fer susceptible de transformació a l'altre, es carac-

teritza per la reciprocitat i afecta als dos protagonistes. Per això, parlem d'interac-

ció. Aquesta transformació recíproca que implica la interacció, és una transforma-

ció somato-psíquica: sensorial, tònica, emocional, imaginària i cognitiva.

En aquesta interacció, una anomalia del nen (real o fantasmàtica) pot para-

litzar i transformar negativament l'actitud de la mare, així com qualsevol anomalia

del comportament matern (també real o fantasmàtic) obstaculitza l'establiment d'a-

questa relació de base i pot dificultar o impedir el progrés de l'infant.   
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En la clínica infantil, especialment quan s'atenen infants durant els seus pri-

mers anys de la vida, el professional no té ocasió d'escoltar el relat dels símptomes

per part del pacient identificat. Generalment, són els pares, els qui es fan portaveus

de l'estat de necessitat del seu fill.

Així doncs, els consultants (el nucli parental) han de fonamentar la deman-

da pel seu fill, en les idees que s'han fet respecte allò que li passa a l'infant i també

en relació al seu propi malestar. El material d'intercanvi en la relació assistencial

entre la família i el professional, estarà constituït, doncs, no només pels suposats

símptomes del pacient, sinó també pels símptomes propis de la família que vehicu-

len el seu patiment o el seu malestar personal i grupal.

Degut a la relació d'estreta dependència del nen i de la seva família en aques-

tes primeres etapes de la vida, la mare o qualsevol altre membre del grup familiar

demanda pel fill pel qual consulta però també demanden per ells ja que se senten ínti-

mament implicats (conscient o inconscientment) en tot allò que li passa al fill, perquè

com diu WINNNICOT: "l'infant sol, no existeix". A més, en ocasions, parlen per dele-

gació, en nom dels absents que també se senten implicats, d'alguna manera, en relació

al benestar o malestar de l'infant (educadors, altres professionals, família extensa, etc.).

És des d'aquesta concepció de l'acte assistencial en la clínica infantil que no

té cap sentit una atenció adreçada exclusivament a l'infant que prengui, com a única

referència per la intervenció terapèutica, els símptomes que la família atribueix al

fill, en la seva literalitat. Més aviat, el professional que adopta aquesta perspectiva

clínica, haurà de destriar del tot el material simptomatològic que li subministra la

família en les primeres entrevistes, mitjançant la seva escolta activa i la seva inter-

pretació de les dades recollides en les seves observacions, què és el que pot consi-

derar-se propi de l'infant i què és allò que correspon als seus cuidadors i compon-

dre les seves hipòtesis diagnòstiques en relació a com interactuen i s'influeixen

mútuament els símptomes de cadascú, en una combinatòria particular.

El professional ha de defugir i no caure en certs tòpics que tracten d'abordar

la comprensió dels símptomes des d'uns esquemes molt simplistes, destinats a evitar

haver d'enfrontar-se a l'extraordinària complexitat de l’experiència assistencial.

El primer tòpic consisteix a pensar que tot símptoma d'expressió somàtica o

psicològica (un retard motriu, un trastorn d'alimentació o de la son, un retard de la

parla, un retard cognitiu, etc) s'ha d'explicar necessàriament per una falla orgànica. El

professional que pensi d'aquesta manera, prioritzarà la resolució de l'enigma diagnòs-

tic fent la indicació de realitzar tota una bateria d'exploracions complementàries per-
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seguint, a tota costa, l'objectivació de l'anomalia orgànica. Si, finalment, aconsegueix

aquest objectiu tendirà a sobrevalorar el significat d'aquests elements objectius trac-

tant d'atribuir-los l'efecte causal de qualsevol símptoma present i futur de l'infant. 

Les conseqüències que potencialment pot comportar aquesta actitud professional són,

com ja advertia M.Mannoni en el treball que citàvem, que la família de l'infant pugui

atribuir definitivament al seu fill, l'estatut de deficient, congelant, d'aquesta manera, la

seva estructuració subjectiva. En conseqüència, el condemnaran a romandre, per sem-

pre més, en una perpètua infantilitat. D'altra banda, a partir d'aquí, la família -i molt

especialment la mare- consagrarà potser totes les seves energies exclusivament en la

reparació de certs aspectes instrumentals (logopèdia pels trastorns de la parla, fisiote-

ràpia o psicomotricitat pels símptomes motrius, psicopedagogia per les dificultats d'a-

prenentatge, etc.) per minimitzar els efectes de la patologia genètica, malformativa o

lesional identificada i objectivada. En aquestes condicions, les famílies es mostren

extraordinàriament reticents per acceptar qualsevol tipus d'intervenció que, apartant-

se mínimament dels seus propis plantejaments, pretengui abordar els aspectes subjec-

tius de la relació en un intent de permetre l'organització de l'infant com a subjecte per

tal que pugui conquerir el grau d'autonomia i de llibertat que li sigui possible i, així,

construir la seva pròpia identitat i plantejar-se i desenvolupar els seus propis desitjos. 

Això que acabem de dir ho podem il·lustrar amb la següent vinyeta clínica.

El drama de la Marina i la seva família es va originar quan a la nena se li

va detectar als 8 mesos de vida, un quist aracnoïdal temporal esquerre, que va ser

tractat col·locant-li una vàlvula de derivació per aturar la hipertensió intracranial

que li produïa un increment accelerat del seu perímetre cefàlic.

Els seus pares (però molt especialment la mare) s'han quedat atrapats (amb

un gran patiment personal) en aquest diagnòstic, explicatiu segons ells de tots els

símptomes de la seva filla i, en conseqüència, mantenen a la nena situada en la inca-

pacitat (no parla, no mastega, no juga...) amb el pretexta de que aquell quist i la

intervenció quirúrgica posterior són la causa de la seva desgràcia. 

En el nostre treball, és cabdal comprendre i, si és possible, intentar modifi-

car el significat dels símptomes de la Marina per part de la seva família, per arribar a

assolir un desenvolupament a tots els nivells i no caure en l'ensinistrament de la nena.

Més que en els símptomes en ells mateixos, és en aquesta posició deficità-

ria en què està col·locada la Marina en el cap dels seus pares en allò que ens guiem

bàsicament per portar a terme el tractament.
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Els pares de la Marina intenten fer front als problemes de la seva filla cen-

trant-se en el que ells creuen que són les manifestacions literals del seu problema

biològic. Han portat la Marina al servei de rehabilitació del seu hospital de referèn-

cia  per treballar els aspectes motrius deficitaris (hipotonia, poca estabilitat en la

marxa) amb una fisioterapeuta i també els aprenentatges (reconeixement d'objec-

tes, reconeixement d'iguals...)amb una pedagoga de forma setmanal.  També li fa un

seguiment la logopeda per veure com evoluciona amb el tema de les dificultats per

mastegar; els han aconsellat uns massatges a les galtes, segons explica el pare. 

Paral·lelament acudeixen al nostre servei.  

Amb aquestes actuacions parcialitzades i parcialitzadores, tracten d'evitar pren-

dre en consideració els elements subjectius del problema. Busquen desesperadament,

l'aliança dels professionals per afirmar-se en la seva visió de la problemàtica i alguns d'a-

quests professionals consultats s'hi alien, deixant creure a la família que tots els símpto-

mes de la nena poden ser directament explicats per l'anomalia orgànica diagnosticada.

Davant aquesta actitud dels pares, què fa la Marina?

Marina, privada del seu estatut de subjecte, es situa com un objecte a dis-

posició de l'Altre, en una posició d'infantilitat permanent: no parla però assenyala

el que sembla voler i repeteix "aaa". En les sessions va demanant, d'aquesta mane-

ra, que els altres li posem coses al seu abast però, gairebé no juga amb allò que sem-

blava desitjar i no gaudeix del que demana. La Marina compren consignes senzilles

i pot fer, a estones, un joc imitatiu però no simbòlic.

Quan cau, riu i no dóna lloc per parlar de si s'ha fet mal. No busca als pares

per ser consolada. Quan es neguiteja perquè no l'entenen, plora i li costa sentir-se

reconfortada. A la Marina, si en algun moment d'inquietud, se li agafen les mans

per consolar-la, es posa a ballar compulsivament que és el que li han ensenyat a fer

quan l'altre li agafa les mans. Els pares, quan la nena expressa algun malestar, trac-

ten sempre de distreure-la amb alguna cosa. La Marina es manifesta en el seu com-

portament, com una nena fragmentada a la qual li costa donar sentit personal i inte-

grar dins seu, tot allò que experimenta en les sessions, perquè ni ella ni els pares es

permeten situar-se en una relació intersubjectiva, per entendre el que passa.

Una altra situació clínica bastant freqüent consisteix en considerar la simp-

tomatologia derivada d'un problema biològic  perfectament identificat com l'únic i

exclusiu objectiu del tractament, ignorant el fet que, com qualsevol altre subjecte,

l'infant amb una hemiplegia congènita, per exemple, en tant que fill d'una parella

parental haurà d'enfrontar-se no tant sols a la seva deficiència física per superar les
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seves discapacitats motrius, sinó que també es veurà influït en el seu procés d'orga-

nització psíquica pels conflictes de la parentalitat que, a la vegada i, entre altres coses,

determinaran positiva o negativament el pronòstic de la seva discapacitat física.

Com diu Francisco PALACIO ESPASA: "Arribar a ser pares representa

pels joves adults, una sèrie de canvis psíquics en el seu món intern sota la pressió

del que hem anomenat el "dol del desenvolupament" el qual han d'afrontar".

Aquest dol implica dues tasques;

a) renunciar al lloc de fill ocupat fins aquells moment respecte als seus propis

pares i

b) identificar-se amb ells amb la finalitat de funcionar com a pares.

El resultat d'aquest procés, que aquest autor defineix com "conflicte de

parentalitat" i que constitueix un element fonamental per a l'organització o desor-

ganització de la vida psíquica d'un infant, pot donar lloc de forma molt esquemàti-

ca a un conflicte de parentalitat normal, neuròtic, masoquista o narcisista.

Heus aquí, el segon tòpic que volíem comentar (la ignorància dels conflic-

tes de la parentalitat en el tractament dels problemes físics dels infants), del qual

portem també una vinyeta, extreta de la nostra experiència assistencial. 

En Kevin és un nen que, en el moment de la primera consulta, tenia 2 anys

d'edat. La demanda inicial dels pares s'orientava a la recerca d'un tractament de

fisioteràpia, perquè al seu fill li van diagnosticar una hemiplegia congènita dreta. Els

pares son d'origen colombià i viuen a BCN des de fa 1 any.  Quan consulten al nos-

tre servei, diuen referint-se al seu fill : "prácticamente no tiene movimiento en la

mano derecha", "está estancado". Ells es van adonar, als 3 mesos de vida del nen,

de la dificultat que presentava en el moviment espontani del hemicos dret i havien

iniciat un tractament fisioteràpic al seu país d'origen.

En Kevin parla poc per l'edat que té i costa d'entendre el que diu. Sembla

que la comprensió és bona però, no sempre o gairebé mai, està disposat a escoltar

el que li diuen els altres. Li costa molt separar-se dels seus progenitors per explorar

el món i per gaudir de les joguines que se li ofereixen.

No té integrat el braç dret al seu esquema corporal i només utilitza la mà dreta

en situacions d'impossibilitat per manipular els objectes tant sols amb la mà més hàbil.

Hem observat que els pares li permeten que prengui la llet amb biberó men-

tre s'espera per entrar a les sessions i expliquen que dorm en el mateix dormitori de la

parella parental i, sovint, es desperta i es fica al llit dels pares i aquests li ho permeten.

Quan ens interessem en relació als motius pels quals consenten això, ells es
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justifiquen dient que és un costum en el seu país. Més endavant, ens diran que el dei-

xen ficar en el seu llit perquè el nen té por. 

El pare expressa, finalment, que no vol que el nen pateixi i que, per això, el con-

sent anant a dormir al seu llit i altres coses com: continuar bevent la llet amb el biberó, men-

jar triturats, haver-li de ficar el menjar a la boca, comprar-li  tot allò que li demana, etc.

La mare pot expressar que és una dificultat del seu marit, aquesta necessi-

tat de complaure al nen en tot i no poder posar-li límits.

El pare pot dir en una entrevista posterior que ell li consent molt i diu literal-

ment: "yo a este niño lo siento tan adentro como si fuera un pedacito de mí". Explica

que va tenir una infància desgraciada viscuda amb moltes carències i expressa que mai

no va sentir-se estimat per ningú. A partir de la seva adolescència, va ser un noi del

carrer i va viure al marge de la llei sense importar-li si havia de matar alguna persona.

Afegeix, però, que la seva actitud cap al món va canviar quan va néixer el seu fill.

Interpretem en aquest registre del conflicte de parentalitat al que acabem de

fer referència, que el pare d'en Kevin, d'una banda, necessita veure en el seu fill, el

bebè satisfet i estimat que ell no va poder ser. Se sent identificat i confós amb el seu

fill i, per això, el viu com si fos: "un pedacito de mí". En conseqüència, tracta d'evi-

tar, com sigui, contradir i fer enfadar en Kevin, no sigui que en Kevin li pugui fer els

mateixos retrets que ell dirigeix cap als seus pares: "No m'ha estimat mai ningú".

D'altra banda, degut a aquesta identificació massiva d'aquest home amb el seu fill, ell deu

sentir que l'alteració motriu d'en Kevin d'origen congènit, de ben segur, és la penitència

que el seu fill ha de pagar pel seu  "pecat" de viure al marge de la llei i de delinquir.

Probablement, per aquesta por de que el seu fill no hagués de ser el boc expiatori de la

seva culpa, tracta de canviar, radicalment, la seva vida tant bon punt es converteix en pare.

En les sessions de tractament en Kevin es mostra, amb una persistència

extrema, molt depenent del pare i rebutja qualsevol intent del fisioterapeuta d'en-

trar en relació amb ell, encara que tingui cura de no ser massa intrusiva i d'evitar

qualsevol tipus de manipulació del seu cos fins que el nen ho pugui acceptar.

Després d'aquesta entrevista en la qual el pare pot parlar del seu conflicte, la situa-

ció en les sessions de tractament experimenta un cert desbloqueig. Malgrat la nos-

tra indicació de continuar aquest treball d'elaboració del conflicte de parentalitat

masoquista del pare d'en Kevin i d'haver acceptat inicialment la nostra proposta,

malauradament no ha estat possible, fins ara, continuar les entrevistes.
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