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Editorial
S

igui quina sigui la mirada amb la que
considerem la qüestió, aquells (familiars o professionals) que compartim
relació amb persones amb autisme acostumem a coincidir en el nostre desig de
fomentar la seva expressió i en la valoració
positiva que d’ella en fem. El dolor i malestar psíquic que ens produeix l’absència
d’una expressió “clara” per part seva, clara
en els termes en que la suposem, acostuma a ser similar en tots nosaltres. Tanmateix, és alhora freqüent copsar la diferència en com rebem aquesta expressió quan
apareix i ens adonem de com la qüestió
es complica un cop intentem discernir si
es tracta d’una expressió adequada. De
formes més o menys explícites o arteres
i amb arguments més o menys racionalitzats, podem descoratjar, intentar modificar i, fins i tot, reprimir certes expressions
en no contemplar-les com a adequades.
Considerada des d’aquest punt de vista,
la qüestió ja no és tant que valorem l’expressió en si, sinó una certa expressió que
reconeixem com a adequada a la nostra
comprensió i discerniment. En definitiva i
sense embuts, una expressió que tolerem.
En el trànsit evolutiu cap a un allunyament de l’autisme, podem emparar-nos
en la imperícia del subjecte per manca
de pràctica en la seva incipient expressió
i confiar en que el temps la faci adient.
Però no sempre acceptem el resultat final
ni coincidim en la seva bondat. L’escriptora danesa Isak Dinesen deia que totes les
penes es fan suportables si fem d’elles un
relat. Però suportables, per a qui? Per a
aquell que fa el relat o per a aquell que el
rep? Correm el risc d’interessar-nos més
per la conducta adequada que per la persona. O, dit de manera més grollera, d’interessar-nos per adequar a la persona.
Tenim en compte, per exemple, el valor
comunicatiu de les estereotípies o d’altres
manifestacions subtils de les persones
amb autisme? Les considerem, tan sols,
comunicació? La pregunta acaba sent si
acceptem o no la singularitat i les formes
d’expressió de les diverses singularitats.

I és que no totes les expressions són
iguals ni estan igualment valorades. Per
exemple, Jorge L. Tizón advertia (en el
seu pròleg a un llibre d’Anne Brun, en el
que l’autora ens parla de mediacions terapèutiques que permeten als infants
accedir a la simbolització a partir de la
sensorialitat) que “des de la revolució industrial i el desenvolupament del mètode
científic-natural, el coneixement artístic o
emocional tendeix a ser considerat com
a una via per a l’experiència de ‘segona
categoria’. Per descomptat, inferior al coneixement científic i al racional, digital”. I
pot ser que aquest descrèdit i menyspreu
vers l’expressió artística, paradoxalment,
la faci més tolerable per suposar una
menor amenaça o un menor qüestionament. L’expressió artística és un vehicle
de comunicació més inconscient, menys
compromès. Alhora, més íntim. Per a les
persones a qui els resulta difícil tolerar i
dur a terme una comunicació ordinària,
suposa un recurs més admissible. Permet
projectar el malestar sense passar-lo per
la consciència i, qüestió gens banal, no va
adreçada a cap receptor directe ni concret. L’art permet escapar de la uniformització i fer un gol als custodis de l’expressió
adequada.
Agraïm les interessants aportacions a
aquest número de Martín Giménez Laborda i Juan Larbán, ambdós per partida doble, Romana Negri, Ema Ponce de León,
Carme Brun, Liria Moran, Margarita Corbera, Àngels Vázquez, Pere Pérez i Jordi
Fernández, en nom de l’equip de l’Escola
Viver Castell de Sant Foix. Donem les gràcies també a l’Elena Fieschi per la seva
generosa contribució amb la traducció de
l’article de la Professora Romana Negri.
Volem expressar un record final per a
l’autora de la nostra primera portada, la
Rosa Robelló (1943-2018). Artista, mestra, cuinera. Amiga nostra i de les persones amb autisme. l
Josep Mª Brun,
Susanna Olives i Núria Aixandri
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– Juan Larbán –
Psiquiatra i
Psicoterapeuta d’Infants,
Adolescents i Adults.
juan.larban@gmail.com.
Eivissa

1 Traducció realitzada de

l’original en castellà per
l’Equip eipea.
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er mi va ser un plaer i una
grata sorpresa conèixer la revista eipea sobre els Autismes o
les diferents formes clíniques de
manifestar-se l’autisme -segons
la persona i el context en que ho
pateix- des d’una perspectiva psicopatològica relacional, a través
de la informació rebuda en un
correu electrònic enviat pel seu equip de
redacció. Plaer i sorpresa que es van renovant cada vegada que veig i llegeixo amb
il·lusió i interès cadascun del números que
es van publicant semestralment. Revista
que considero necessària i de gran interès
tant pel seu format (digital i gratuït, amb
versió per imprimir) com per la seva orientació (psicodinàmica i relacional, oberta
als diferents professionals i associacions
que atenen a les persones afectades i a les
seves famílies), així com pel seu contingut
sobre un problema de salut tan greu i complex com polèmic, a més d’insuficientment
comprès i atès tant des del vessant social i
polític com des de la xarxa pública de salut
mental.
És per això que vull agrair a tots aquells
que amb la seva il·lusió i excel·lent treball
han fet possible aquest somni fet realitat
que és per mi la revista eipea, incloent en
el meu agraïment als lectors, col·laboradors, assessors i, en especial, al seu formidable i incansable equip de redacció, que
m’ha permès la participació en un projecte
tan interessant i important.
Desprès del primer contacte, hem
mantingut en Josep Maria i jo una comunicació fluida mitjançant el correu electrònic,
a través del qual hem anat desenvolupant
una vinculació que jo qualificaria d’amistat,
doncs implica compartir progressivament
no només aspectes professionals sinó també personals.
La meva col·laboració concreta en el
projecte eipea es va fer realitat amb la publicació en el número 4 de la revista del
meu recent treball sobre “Autisme i psicosomàtica en el bebè”. En el si d’aquesta
relació, es va gestar l’entrevista-reportatge
que va tenir lloc a Eivissa el dia 17 de març
d’aquest mateix any. Vaig poder, aleshores, conèixer personalment a Josep Maria
Brun, així com a Susanna Olives i Núria

Aixandri, l’equip de redacció de la revista
al complert. La meva trobada amb ells va
ser per mi una experiència difícil d’oblidar,
no tan sols per la riquesa del contingut clínic de la conversa que vam compartir, sinó,
també, per l’atmosfera de proximitat, qualitat i calidesa que vam viure.
És a partir d’aquest encontre que es va
anar desenvolupant en mi un fort vincle
de pertinença al grup que està fent possible no només el naixement, sinó també i,
sobretot, el desenvolupament d’aquesta
meravellosa “criatura” en que s’està convertint eipea.
Reprendré ara la dimensió humana a
la que fa al·lusió en Josep Maria en el títol
del reportatge-entrevista que em van fer i
que es publica també al número 5 d’eipea,
posant-la en relació amb alguns aspectes
de l’autisme primerenc, amb la intenció de
compartir el que vaig reflexionant i elaborant sobre la marxa amb els lectors de la
revista.
Amb freqüència, he pensat que una de
les característiques del procés defensiu autístic era la dificultat, el bloqueig i/o allunyament progressiu del procés d’humanització que viu la criatura humana en la seva
interacció amb l’entorn cuidador (familiar,
professional, institucional i social), interacció necessària per a que aquesta criatura
esdevingui un subjecte; és a dir, un ésser
amb subjectivitat pròpia i amb la possibilitat de comunicar-se intersubjectivament
amb l’altre en tant que altre.
Si partim d’aquesta premissa, podem
considerar la importància fonamental que
té el fet de que, com a professionals i persones, no ens allunyem massa d’aquesta
dimensió humana en el tracte (de tractament, relació i, també, d’acord de treball) que tinguem amb la persona afectada
d’autisme i la seva família. Si no ho aconseguim, podríem ser arrossegats, sense
adonar-nos-en, cap a un procés interactiu
autistitzant que reforçaria i alimentaria el
procés defensiu autístic de la persona a la
que intentem ajudar.
No oblidem que les defenses autístiques, com el retraïment relacional i la tendència a l’aïllament de qui les pateix, així
com l’interès més centrat en els objectes
que en les persones, pot fàcilment induir
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permetés comprendre’ls des de l’alteritat.
Tal com estem veient i comprenent, si volem ser eficaços i no “cremar-nos” ràpidament en aquest procés d’ajuda a la persona
amb autisme i la seva família, hauríem de
tenir molt en compte el que ens ha ensenyat la pràctica clínica amb les famílies de
les persones afectades a través dels grups
terapèutics multifamiliars o interfamiliars
que tenen, com a principi bàsic, la cura del
cuidador familiar.
Podríem adaptar fàcilment aquest
principi fent-lo extensiu al cuidador professional, cuidant-lo a través de la creació
i desenvolupament d’un espai-temps de
supervisió personal, grupal i institucional,
en el que els cuidadors professionals puguin viure l’experiència de sentir-se cuidats
i acompanyats al llarg del procés similar
que segueixen amb la persona afectada i la
seva família.
Sent això tan evident, podem demanar-nos el següent:
Com és que a la pràctica és tan difícil la
creació, desenvolupament i permanència
d’aquests espais de cura destinats al cuidador professional? l

Salutació

en la persona o persones que intenten ajudar-lo una tendència a la cosificació i cronificació de la relació. Estaríem aleshores
atrapats en un cercle viciós interactiu que
ens allunyaria del que hauria de ser una
espiral interactiva facilitadora del desenvolupament de la persona afectada i dels seu
entorn cuidador.
Quan l’encontre amb la persona que
pateix autisme esdevé quelcom rutinari
i no creatiu, quan en l’espai relacional no
hi ha lloc per a la sorpresa, quan la tècnica
substitueix a la relació, podem pensar que,
sense voler-ho, estem quedant atrapats
i tancats en uns mecanismes de defensa
similars als de la persona amb autisme a
la que intentem ajudar. El respecte cap a
les seves defenses, en tant que comprensió del seu significat i funció protectora,
no vol dir que haguem de ser còmplices de
les mateixes. Es tractaria més aviat d’ajustar-nos a elles per poder-les canviar. Dit
d’una altra manera, l’aliança terapèutica o
de treball i, també, la comunicació empàtica amb el pacient i la seva família, base del
procés de canvi, hauria de fer-se des d’una
identificació parcial i transitòria que ens
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EL SIGNIFICAT DELS SÍMPTOMES
1
D’ALARMA EN EL NADÓ
– Romana Negri –
Llicenciada en Medicina Quirúrgica.
Especialitzada en Neuropsiquiatria
Infantil. Professora a la Universitat
de Milà. 2 Bergamo (Itàlia)

E

l reconeixement
de les funcions
mentals encara avui
resulta
difícilment
comprensible entre
els pediatres, atès
que raons de tipus
biològic no permeten diferenciar entre les funcions somàtiques i les psíquiques al començament
de la vida. “El nadó sent amb el seu
cos i l’utilitza per expressar-se” (Negri,
1983). El nadó, doncs, utilitza totes les
seves activitats i potencialitats físiques
per manifestar emocions profundes i intensíssimes; és important reconèixer la
seva tendència a experimentar les emocions d’alegria o de sofriment, el benestar i el malestar, la malaltia en termes
de sensacions corporals. Llavors, es pot
comprendre perquè els neuròlegs parlen
d’una variabilitat extrema del to muscular que, a l’època neonatal, no és índex
únicament de la situació postural. L’experiència de l’Observació de Nadons ha
convalidat aquest punt de vista i ha ajudat a reconèixer la variabilitat i la ductilitat de la postura del nadó en resposta
a les actituds maternes. Però un nadó
en risc de psicopatologia està mancat de
variabilitat i ductilitat posturals. El petit
es veu sacsejat per estats d’ansietat que

no pot contenir, tant que indueixen mecanismes defensius que es presenten en
modalitats estereotipades i s’oposen a la
integració harmoniosa dels òrgans sensorials. Amb el bebè en risc de psicopatologia ens trobem generalment davant d’un
subjecte que ha viscut el primer període
de la seva vida en una incubadora o que
es mostra constitucionalment poc procliu
a la integració.
El nen en risc està en condicions de
mostrar-nos en viu operacions mentals
que es refereixen a caràcters patològics
d’estats molt precoços del desenvolupament mental. En base a la meva experiència, he pogut identificar una sèrie
d’elements que he definit com a símptomes d’alarma, en tant que indicadors
d’un risc psicopatològic (Taula 1).
Taula 1
Símptomes d’alarma
• Mirada fugissera
• Mirada làbil
• Mirar al seu voltant sense parar
• Mirar d’amagat
• Fer veure que dorm
• Absència de somriure
• Rigidesa mímica
• Absència de plor
• Rebuig de la posició de ser
sostingut pel clatell (contacte
“esquena-clatell”)
• Absència de la comunicació vocal
rítmica mare-bebè
• Estereotípies de sons
• Rebuig a les moixaines
• Resposta anormal a sons i veus
• Estereotípies de moviments, com
actituds repetitives de les

manetes (després dels quatre mesos)
• Interès excessiu per moviments
repetitius de la llengua dins la boca
o per moviments estranys dels llavis
• Excessiva atracció per qualitats
sensorials específiques dels
objectes, com per exemple la
textura, el color, la superfície brillant...
• Tremolors (presents sobretot en
els primers dos mesos)
• Singlot (present sobretot en els
primers dos mesos)
• Inquietud motriu
• Anomalies posturals
• Retards posturals
• Manifestacions psicosomàtiques
• Por de ser despullat
• Por de ser tocat a les manetes o
als peus
• Por de la gorreta (por de ser
acariciat al cap)3
• Altres pors
• Trastorns alimentaris, sovint anorèxia
• Trastorns del son
• Alteracions importants dels
ritmes biològics -expressivitat més
freqüent: irritabilitat, plor inconsolable
La primera infància és un període de
canvis ràpids, sobtats. L’activitat del clínic
ha de poder promoure, de la forma més
sol·lícita, canvis favorables al desenvolupament dels processos mentals.
Els símptomes d’alarma constitueixen
una manifestació present també en el
bebè sa, en el qual s’observen en nombre limitat, com a màxim un o dos, i que
es produeixen de manera transitòria durant el dia; en el nadó en risc potencial
de psicopatologia es manifesten en for-

1 Traducció realitzada de l’original en italià per Elena Fieschi Viscardi.
2 S’ha dedicat principalment a l’observació de nounats sans i de nadons hospitalitzats en Unitats de Cures Intensives. Ha treballat durant

un llarg període amb Martha Harris i Donald Meltzer, qui també va supervisar el seu treball d’investigació sobre la vida intrauterina.

3 Aquestes pors són generalment causades per les perfusions i les extraccions de sang practicades amb finalitats terapèutiques a les manetes,

als peus, al cap.
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ma massiva, més de dos o tres al dia. I no
solament això: mentre que en el bebè sa
es presenten com una manifestació transitòria, en el bebè en risc assumeixen un
relleu dominant, constitueixen aspectes
de la personalitat cristal·litzats, que el
bebè mostra de manera repetitiva.
La pèrdua de la variabilitat és sovint el
primer, o un dels primers, entre els senyals recognoscibles de trastorn de l’organisme: l’increment de l’estereotípia, la
disminució de l’adaptabilitat comporten
la disminució de la copability, la capacitat d’interactuar amb l’entorn de forma
adequada. “El concepte de variabilitat
-contraposat al d’estereotípia- és molt
útil com a mitjà de discriminació entre
funcionament normal i desviat en la detecció precoç del trastorn del desenvolupament” (Touwen, 1990).
Els “símptomes d’alarma” són, doncs,
uns fenòmens expressius tan dominants
que s’oposen a la integració harmoniosa
dels òrgans dels sentits o de la sensorialitat de l’infant. Els components sensorials
destinats a la integració, perquè aquesta
es pugui realitzar, s’equilibren, se situen

en una relació harmoniosa on troben cohesió mitjançant la relació del nadó amb
la mare, relació que en els primers nivells
del desenvolupament es dóna quan les
necessitats estan satisfetes.
Tot això es pot veure sovint en l’Observació de Nadons; podem reconèixer
molt bé aquesta experiència en l’observació de la Francesca.

A la sessió d’observació de la Francesca als deu dies, ella es troba als braços de
la mare i xucla el mugró amb molta satisfacció. Acompanya l’acció obrint i tancant
la maneta i agafant-se finalment al dors
de la mà de la mare que aguanta i ofereix
el pit. Podem veure aquí que l’experiència satisfactòria de l’alletament permet
a l’activitat oral de la petita enriquir-se
amb un altre atribut, representat per
l’aferrar-se de la maneta, que s’integra
amb la funció de la boca. I encara més:
mentre la mare alleta, parla a la nena.
L’experiència de la succió associada amb
l’escolta de les paraules de la mare és tan
bona que la nena, en un moment donat,
pot mirar directament la font de tanta
gratificació; així la Francesca, mentre xucla, escolta les paraules de la mare i fixa
la mirada en els seus ulls. Això significa un
ulterior eixamplament de la funció dels
òrgans dels sentits, que no actuen separadament l’un de l’altre, sinó que -cada
cop més nombrosos (boca, mà, oïda, vista)- treballen a l’uníson amb una integració òptima. Només quan els òrgans perceptius romanen integrats es pot evitar la

patologia. L’infant parteix de la integració
sensorial i va cap a la percepció integrada
de l’altra persona, que en aquests nivells
del desenvolupament és generalment la
mare, en la seva totalitat.
És important, considerant els símptomes d’alarma, parar atenció especialment a les funcions que detallarem a
continuació.

LA MIRADA
Amb només deu dies de vida, podem
afirmar que la mirada de la Francesca
és atenta a la seva mare. L’atenció, segons Meltzer i cols. (1975), és “la corda
que manté els sentits units i junts en
una mena de consensualitat” (p.22). La
trobada visual amb la mirada de la mare
constitueix una experiència de gran força
emocional per al nadó, experiència que
es pot connectar amb el que Meltzer va
descriure en relació amb el “conflicte estètic”; això porta el bebè a la percepció i
a la introjecció de la persona en la seva
globalitat, empès en aquesta adquisició
per una primitiva càrrega d’amor (Meltzer i Harris Williams, 1988). El somriure
n’és una prova (Robson, 1967). Es veu,
doncs, que la vista desenvolupa una acció d’integració molt important en el
nadó sa (Rhode, 1997). Al contrari, davant de sensacions corporals doloroses
i desbordants, d’emocions violentes viscudes en termes físics, la vista pot ser
utilitzada per donar un camí de sortida
a aquesta experiència. Així, en l’infant es
pot manifestar, en forma de símptoma
d’alarma, la mirada fugissera. En aquestes situacions, pot utilitzar la mirada per
controlar l’objecte o per adherir-se als
objectes percebuts. El bebè es troba, evidentment, pres d’angoixes catastròfiques
i ansietats paranoides i confusionals tals
que demanden una persistent autosensorialitat. El que ajuda al petit en aquests
nivells és la comprensió de les seves angoixes mitjançant la presència d’una persona capaç d’ajudar-lo a diferenciar.
LA VOCALITZACIÓ RÍTMICA MARE-BEBÈ
És també molt rellevant el símptoma
d’alarma relatiu a l’absència de la vocalització rítmica mare-bebè. Si tornem a
la Francesca que, amb només deu dies,
xucla mentre la mare li parla, no n’hi ha
prou amb copsar la mirada de la nena,
atenta a la mirada materna, sinó que s’ha
de veure com en un moment donat la
petita es desenganxa del pit i emet fonemes articulats en resposta a les paraules
de la mare. La Francesca ens mostra que,
ja des del naixement, el nadó sa és capaç
d’emetre fonemes que, per la riquesa del
component emocional, atrauen i sol·liciten la resposta vocal de la mare, de tal
manera que es produeix allò que Trevar-
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then (2010) defineix com “vocalització
rítmica mare-bebè”. L’experiència fa que
també el bebè es confronti amb l’existència d’un “dins” i un “fora”, experiència
que està en la base de la realització del
procés de separació-individuació, tan significatiu per al desenvolupament mental
del nen. El contingut emocional d’aquesta vocalització primitiva es caracteritza
per una important expressió amb un
caràcter harmònic i melòdic, que troba
correspondència en la resposta materna.
Trevarthen (2010), a partir de la gravació en vídeo i àudio d’una mare en
diàleg amb la seva bebè de sis setmanes,
ho va descriure així: “La mare mesurava
atentament les seves expressions, controlant els passatges i els contorns del
fraseig, que feia pensar en les notes i les
línies melòdiques d’una partitura musical. (...) La mare variava l’amplitud o la
“plenitud”, l’agudesa, la rudesa o la suavitat dels tons per tal de trobar-se amb
els canvis de tensió i d’afectes en la vocalització de la bebè, mantenint la seva
atenció desperta amb sons harmoniosos
i encoratjadors, estimulant-la, empatitzant amb els seus dubtes, les seves incerteses i les seves sorpreses, compartint
el seu plaer. (...) Mare i nena mantenien
una “narració emocional”, un fraseig
musical que es dilatava fins a un cim excitant, que després tornava dolçament a
reposar sobre el do central” (Trevarthen,
2010, p.53).
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En néixer, doncs, el nadó és capaç
d’emetre fonemes que, per la seva particularitat melòdica, representen una
rudimentària forma de música, que de
fet és la més senzilla i òbvia, ja que per
la seva naturalesa és la primera i la més
precoç. Com a resposta, l’extensió de la
veu materna pot arribar a la d’una soprano, però les produccions més expressives, després d’arribar a un cim, brollen
o bé tornen dolçament a caure amb un
respecte delicat per l’atenció del bebè;
aquest produeix de tant en quant uns
petits sons que s’adapten a la seqüència
i s’agrupen al voltant de la nota clau del
do. El vocalisme es mou amb sons intermedis, baixa, puja, no té un passatge definit: és una mena de glissato que manté
tanmateix una relació amb la nota central; es mou amb sons intermedis, com
un cant oriental que no preveu una escala, però que s’expressa com una cascada
per tornar a caure en el do. La veu baixa,
s’apropa, puja, torna a baixar mantenint
tota l’estona una relació amb la nota de
referència, la nota base. Es tracta d’un
cant natural que té un registre mig baix,
es tracta d’un tipus de cant que transporta dolçament els diversos sons. La veu
harmoniosa i modulada que caracteritza
l’intercanvi comunicatiu mare-bebè és
rítmica, es caracteritza per temps forts i
fluixos que tornen amb regularitat i que
segueixen un ritme andante: l’andante es presta a nombroses modalitats de

temps intermedi, calmat, però que es
mou; és un temps que permet moltíssimes variacions. En un andante hi ha més
possibilitats de seguir el ritme intrínsec
de la melodia: és un tempo musical que
ofereix un major marge de canvi rítmic,
correspon a diferents velocitats, així com
a diferents cadències; no és un allegro,
no és un adagio: és un andante.
L’expressió vocal del bebè al començament de la vida és, doncs, una forma musical molt precoç, que ens proposa
elements propis de l’alba de la música.
Aquesta consideració troba confirmació
en l’estudi dels antics. El do, juntament
amb el fa, és el fonament harmònic, la
nota de referència fonamental en el cant
gregorià: el do i el fa eren les claus més
importants de la tradició.
Com he descrit, la vivència emocional
que es transmet amb les primeres comunicacions del bebè, gràcies també a la
seva característica melòdica, resulta d’un
gran atractiu per a la mare que contesta.
Les seves paraules, alhora que mantenen
i sostenen el component musical del seu
col·loqui amb l’infant, contenen un gran
significat i ofereixen una imatge suggestiva d’allò que Bion anomena rêverie.
RÊVERIE
La rêverie és una atribució de la mare
que se situa entre “el tornar a pensar, la
reflexió, el somni” i que consisteix en un
enriquiment, una elaboració, una interpretació del contingut d’allò que el bebè
vol expressar. La mare dóna nom a experiències emocionals que el bebè viu i comunica en termes físics. Ell se sent físicament satisfet per la plena comprensió de
la mare que li retorna la vivència emocional traduïda en paraules i, per tant, enriquida amb el significat. En conseqüència,
permet al bebè la introjecció de l’experiència, un procés que està en la base de
la primera formació del pensament.
L’absència de la vocalització rítmica
mare-bebè pot anar lligada a un obstacle
que pot dependre del bebè o de la mare.
Quan l’obstacle deriva del bebè, i és indicatiu d’una dificultat relacional, observem absència de balbuceig que sovint és
substituït per sons estereotipats. Les estereotípies representen un impediment,
una barrera que impedeix qualsevol in-

tent de comunicació de la mare amb el
seu nadó. Si l’obstacle depèn de la mare,
es presenta generalment per causa d’una
depressió. La dona no està en condicions
de correspondre als reclams vocals, als
borbollejos del seu bebè, és muda i, si li
parla, la seva veu és lenta, plana, emocionalment distant i no pot tenir l’efecte
vivificador que evoca i sosté la resposta
del nen. El bebè és molt sensible a les tonalitats de la veu materna.
Em van portar una nena de quatre
mesos perquè l’observés per les seves
dificultats relacionals, que s’expressaven
majoritàriament amb la mare, amb
l’absència de la vocalització rítmica mare-bebè, la fugida de la mirada i el retirar-se de l’abraçada. Durant la consulta,
la petita estava, evidentment, més en
contacte amb mi i amb el pare: la mare
em va confiar que la petita es comportava d’aquesta manera amb ella perquè no
li agradava la seva veu. Efectivament, la
senyora tenia un to de veu desagradable,
molt elevat i poc modulat.
De la mateixa manera, el procés de
vocalització rítmica mare-bebè pot resultar obstaculitzat per causes físiques, com
per exemple en el nen amb tetraplègia:
l’ús de la boca està limitat i interfereix en
el llenguatge i la masticació, de tal manera que per aquests nens es fa encara més
dificultosa la realització de la diferenciació entre intern i extern.

L’absència de la vocalització rítmica
mare-bebè limita greument la realització
de la rêverie per part de la mare i representa una interferència seriosa en el desenvolupament del pensament del nen. Els
bebès amb més risc de desenvolupar una
patologia precoç no són només els que
presenten dèficits sensorials o lesions del
sistema nerviós central: hi ha nens que
tenen més necessitat de la mare per fer
funcionar de manera integrada i integradora els seus òrgans dels sentits o, també,
els que pertanyen a un entorn social greument desafavorit. Em refereixo a pares
que viuen de forma totalment concreta
qualsevol expressió física de l’infant.
Un símptoma gairebé constant en
els bebès amb Trastorns Multisistèmics
del Desenvolupament és l’alteració dels
ritmes biològics que marquen la vida del
nadó. Aquesta ritmicitat sembla ser l’expressió de la combinació d’un potencial
genètic, d’un procés de maduració del
sistema nerviós central i de la influència
múltiple que deriva de l’entorn; l’alternança de la llum i de la foscor és potser el
més obvi dels ritmes externs, però tenen
importància semblant l’alternança del
soroll i el silenci i, d’acord amb Norton
Mills (1975), l’atenció que el bebè rep
de l’adult. Aquesta consideració posa,
doncs, l’accent en la importància del factor relacional com a regulador de la ritmicitat.

Durant els primers mesos de vida,
assistim a canvis importants en la distribució dels ritmes i en la relació son-vigília. Això no passa en els bebès amb Trastorns Multisistèmics del Desenvolupament, en els quals trobem sovint una
alteració completa del ritme nit-dia i no
assistim a les graduals modificacions dels
ritmes, de la manera que hem descrit
abans; l’alteració dels ritmes circadiaris
està generalment lligada a la presència
d’un estat d’irritabilitat que vaig descriure en treballs anteriors (Negri, 1984 i
1986). Es tracta d’un quadre que té la característica de presentar-se sobtadament
en el bebè, sense cap aparent motivació
externa, desencadenant una autèntica situació d’agitació incontenible: les parpelles s’abaixen sobtadament, el cos és sacsejat per una hiperexcitació penosa, el
cap es retreu bruscament o és empès en
anteflexió, les mans s’obren i es tanquen
rítmicament, mentre les extremitats superiors es flexionen, el plor és imparable.
Aquest estat, que pot durar fins i tot hores, es presenta tal vegada amb freqüència durant el dia; és l’expressió d’una situació d’angoixa intensa que aïlla al bebè
en el seu plor, refractari a tot intent de
comunicació per part de la mare.
L’alteració del ritme nit-dia es pot expressar, tanmateix, amb un excés de son
durant el dia; a la nit, en canvi, poden
presentar-se dificultats que tal vegada es
tradueixen en una veritable inversió del
son i la vigília.
Es poden presentar també trastorns
precoços en l’organització del comportament, que són l’expressió de dificultats
de la reactivitat sensorial, de l’autoregulació. Aquesta observació posa de manifest el problema d’una correlació entre
els Trastorns de la Regulació i els Trastorns Multisistèmics del Desenvolupament (taula 2). Pot passar que els pares
refereixin que el seu nen està “massa
quiet”, menja i dorm. Aquests nens tendeixen a tenir el cap anteflexionat, les
parpelles semitancades, la mirada indiferenciada, orientada cap a baix, als costats, cap amunt o, de vegades, cap a la
decoració de l’habitació, però de manera indiscriminada. Posturalment, poden
també mostrar-se “fluixos”, tant que els
pediatres els deriven a fer un seguiment
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per sospita d’hipotonia. Els pares descriuen un comportament passiu, indiferent als sons i a les veus (Sauvage, 1984).
L’absència del plor testimonia una reactivitat sensorial greument compromesa
amb una percepció del dolor alterada.
Attilio, un bebè de dos mesos, amb
una cardiopatia i en observació amb mi
per la presència d’elements de l’espectre autista, és donat d’alta del servei de
patologia neonatal i derivat al de teràpia
intensiva dels Ospedali Riuniti 4 de Bergamo, per ser sotmès a una intervenció
quirúrgica al cor. Durant l’ingrés impacta
la nota del neonatòleg que li fa el seguiment i que, sorprès, escriu a l’informe
clínic: “Les infermeres diuen que el nen
no plora mai”.
En aquests primers estadis del desenvolupament són, tanmateix, importants
altres observacions que expressen dificultats de comportament, tal i com les
descriu Bick (1968): es tracta de la tremolor a la qual sovint s’associa una hipertonia distal, que es posa de manifest durant
la nostra valoració neurològica i que es
presenta espontàniament al llarg del dia
del nen, més fàcilment quan se’l despulla, quan se’l banya i, en general, quan es
troba en situacions noves. Aquestes manifestacions poden anar associades amb
l’esternut i el singlot. El cap pot estar
anteflexionat, com he dit anteriorment,
o mantingut en lleu retracció. Aquestes
postures, de vegades erròniament interpretades en clau neurològica, són el
testimoni d’una manca d’integració dels
components sensorials del nen, com la
mirada, l´ús de la mà i la funcionalitat de
la boca. Es pot observar particularment
una autèntica “fugida de la mirada”, assolida pel bebè amb gran intel·ligència
-definida per Meltzer com un “procés
mental que opera a gran velocitat” (Meltzer et al., 1976, p. 17). De vegades, per
poder defugir millor la mirada, el bebè
baixa les parpelles, “fingint” dormir.
Recordo en Giuseppe, un bebè de tres
mesos, guapo i amb una mirada intelligent; però els veïns diuen que sembla
que no hi veu, tant que sovint li passen la
mà davant de la cara, cosa que a la mare
li sap molt greu; ell “defuig la mirada” i
4 Hospitals Reunits.
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prefereix mantenir-la fixa davant seu. La
mare, però, diu que quan no el mira, sent
que ell l’està espiant: “Mira d’amagat”.
Sembla que aquest nen no tolera de cap
manera que se’l miri als ulls i, sobretot,
des de prop; quan això passa, es posa
vermell, mig cluca les parpelles, esclata
en plor i, tal vegada com per expulsar millor l’experiència, fa un intent de descarregar la femta.
En aquestes situacions, són freqüents
les manifestacions de tipus psicosomàtic, especialment els còlics gasosos i l’èczema; es tracta de formes d’expressió
que mostren l’excessiva tendència, en
aquests nens, a expulsar, a aïllar en el cos
emocions i sensacions viscudes de forma
tan persecutòria que no poden ser mentalitzades.
De vegades, ja des del primer període, quan aquests bebès es troben als
braços de la mare, mostren una intensa
hipercinèsia de les quatre extremitats,
així que la part superior del cos assumeix
una actitud semblant a la d’un boxejador.
Fins i tot després dels canvis assolits amb
el tractament, s’ha vist que aquesta anomalia postural representa una manera de
reforçar un rígid aïllament de l’entorn. El
somriure apareix molt poques vegades
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al rostre d’aquests petits i, si apareix,
rarament té el significat d’una comunicació. Els pares sovint assenyalen una
mena de rigidesa mímica. Per demostrar-ho porten l’àlbum de les fotografies
del nen i ens ensenyen com, ja des del
naixement, el nen no canvia d’expressió
amb el creixement i el desenvolupament.
Si tornem a parlar de l’actitud retreta
del cap, existeixen casos en els quals és
acompanyada d’altres manifestacions
motrius que posen de manifest de forma
més explícita la tendència a l’aïllament
del nen. El cap retret es manté girat cap
al costat oposat a la cara de la mare per
tal de defugir-ne millor la mirada, les extremitats superiors estan flexionades en
abducció, rigidificades en una actitud de
distància, com per evitar la possibilitat de
contacte amb el cos de la mare; es presenten arquejaments sobtats i abruptes
del tronc, per tal d’anar a caure lluny de
la seva falda. El quadre s’acompanya generalment de la “fugida de la mirada”, de
la freqüent protrusió de la llengua, que
pot anar acompanyada d’estereotípies
gestuals a partir dels quatre mesos. Hi ha
també problemes d’alimentació.
De totes maneres, en la situació de
patologia veiem que els nens semblen

evidentment presos d’ansietats paranoides i confusionals tan grans que no els
permeten la sortida d’una autosensorialitat persistent. El que podrà ajudar al
bebè en aquests nivells serà la comprensió de les seves ansietats que es realitza
mitjançant l’experiència de la presència
d’una persona que sigui capaç d’ajudar-lo
a diferenciar.
EL PAPER DELS PARES
És, doncs, fonamental el paper de la
mare, dels pares, quan saben fer front,
acollir, reconèixer i connectar aspectes
emocionals tan violents que no són tolerables per part del bebè. A les sessions
d’observació de la Francesca, es veu molt
bé com la relació amb la mare representa
un factor que afavoreix la connexió, en
el sentit que, si la mare és capaç d’acollir
els missatges de la nena, com en aquest
cas, i els hi retorna donant-los un significat, la integració es veu facilitada. La
mare té la funció inconscient (rêverie) de
connectar les diverses actituds sensorials
de la nena, ja que en sap copsar l’expressivitat, n’intueix la intencionalitat i, per
tant, amplia l’experiència de la petita que
d’aquesta manera és facilitada i sostinguda en la seva activitat (Bion, 1962).
En la sessió als tres mesos i un dia de
Francesca, la nena està malalta, es troba
amb la seva primera malaltia: té un fort
refredat. En la primera part de l’observació, en efecte, la veiem molt trista, amb
patiment, però, després d’un alletament
plaent i amb les paraules afectuoses de la
mare, podem observar com la Francesca
se sent vivificada, tant que pot separar-se
del mugró i respondre amb sons força articulats i comunicatius a les paraules de la
mare, i assistim a allò que Trevarthen va
definir la “vocalització rítmica mare-bebè”. Podem, doncs, entendre com, a través d’aquests circuits sensorials i afectius,
el bebè pot trobar l’empenta i la inspiració per a la integració i l’aprenentatge.
La tasca del tractament precoç és precisament la de fer que els pares de nens
amb greus dificultats d’atenció i comunicació puguin retrobar totes aquestes
funcions amb els seus bebès. La consigna
implícita d’aquest tipus de consulta és,
en primer lloc, la descripció i l’atenció als
símptomes, com a senyals d’alarma que

requereixen per part dels pares un comportament orientat a modificar-los.
Per tal de poder proposar una intervenció de caire preventiu el més adequada i oportuna possible, és molt necessari
disposar d’una eina diagnòstica que permeti considerar no solament l’evidència
del trastorn, sinó també la presència de
les condicions que anticipen el trastorn
mateix. Les patologies més significatives
pròpies del primer període i en les quals
trobo molt útil la detecció dels símptomes
d’alarma són els Trastorns de la Regulació
(taula 2), els Trastorns Multisistèmics del
Desenvolupament (MSDD, Multysistemic
Development Disorder, proposat pel National Center for Clinical Infant Programs,
NCCP), els Trastorns del son i de l’alimentació segons la Classificació 0-3, el Trastorn Autista, els Trastorns Generalitzats
del Desenvolupament no especificats,
els Trastorns per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat i els Trastorns de Somatització
segons el DSM-IV. Els trastorns Multisistèmics del Desenvolupament actualment
no són considerats en la cinquena edició
del Manual Diagnòstic i Estadístic dels
Trastorns Mentals, DSM-5. En aquest manual es parla simplement de Trastorns de
l’Espectre Autista.
Taula 2
Els Trastorns de la Regulació
Les investigacions sobre primera
infància dels últims vint anys han
atribuït una importància creixent al
concepte de regulació, entesa com
la capacitat que té l’infant des del
naixement de regular els seus estats
emocionals, d’organitzar l’experiència
i les respostes comportamentals adequades. En l’àmbit d’aquest procés és
possible observar, ja des dels primers
mesos, diferències individuals en la
capacitat d’autoregulació que poden
reflectir variacions constitucionals i de
maduració, les quals, en alguns casos,
comprometen les habilitats del nen de
regular els processos fisiològics, sensorials, d’atenció, motrius o afectius i
d’organitzar els estats de calma i vigilància o els estats afectivament positius. Aquestes capacitats de regulació
al començament són immadures i li

mitades i el bebè necessita capacitats
de regulació afegides, que li proporciona la mare que interpreta els comportaments del petit i respon adequadament, fent-li aquesta tasca més fàcil
i ajudant-lo a autoregular-se. Quan la
mare respon de manera apropiada als
comportaments del nen, aquest és
capaç de mantenir una regulació de
si mateix i de la interacció i, d’aquesta
manera, es poden generar emocions
positives. El sistema de regulació del
nen és, doncs, fonamentalment un
sistema diàdic que depèn tant del nen
com de la mare. En els Trastorns de
la Regulació, es presenten respostes
poc organitzades o poc modulades
que comporten també dificultats del
son i de l’alimentació. La Classificació
0-3 NCCIP (National Center for Clinical
Infant Programs, 1994) i Greenspan
(1992) han proposat una categorització diagnòstica dels Trastorns de la
Regulació que considera, juntament
amb les dificultats específiques en les
capacitats sensorials i sensoriomotrius, diferents modalitats de comportament caracteritzades per actituds
evitatives o d’excessiva dependència,
que mostren una desorganització dels
afectes en la interacció amb els altres.
La classificació preveu quatre tipus de
Trastorns de la Regulació.
Tipus I: hipersensible
Tipus II: hiporeactiu
Tipus III: desorganitzat a nivell motriu,
impulsiu
Tipus IV: altres
La definició de cada tipologia comprèn
un patró comportamental específic,
associat amb les dificultats d’elaboració o d’organització de la informació sensorial o sensoriomotriu que
influeix en l’adaptació quotidiana del
nen i en les seves interaccions o relacions. Malgrat l’escassa claredat sobre
les causes del trastorn, aquests nens
presenten dificultats en l’organització
adaptativa del funcionament sensorial, comportamental i de l’aprenentatge. Les dificultats poden variar de
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lleus a greus i poden afectar una o
més àrees del desenvolupament.
Els clínics que treballen amb nens,
tanmateix, consideren necessari avaluar no solament la contribució de
factors intrínsecs de regulació, sinó
també poder disposar d’un esquema
de classificació dels Trastorns de la
Regulació per tal de poder orientar
les estratègies d’intervenció (Minde,
1978; Greenspan, 1992). Emde (1993)
afirma que, en l’estat actual del nostre coneixement, es mantenen oberts
molts interrogants sobre la validesa
predictiva i discriminant dels Trastorns
de la Regulació; és un camp encara per
aprofundir. Aquest autor es pregunta
fins a quin punt, en una modalitat sistemàtica qualsevol, aquests trastorns
estan connectats amb les psicopatologies tardanes de la infància ja conegudes, que impliquen problemes
semblants de regulació (per exemple,
els Trastorns per Dèficit d’Atenció amb
Hiperactivitat i els Trastorns Multisistèmics del Desenvolupament). Segons
la meva experiència personal, crec
que és molt útil considerar la possible
correlació entre Trastorns de la Regulació i TDAH i TMSD.
EL CAS DE DAVIDE
Davide és un bonic nadó de dos mesos,
derivat pel pediatre perquè, segons ell, té
una mirada que no li agrada; més endavant, em dirà que temia que fos cec.
És el primer fill d’una parella jove. Va
néixer a terme amb un pes de més de 3
kg. El veig per primer cop als dos mesos i
mig. La seva postura és flàccida, no controla el cap. Defuig la mirada i, si intento
contactar amb ell, es posa vermell, escup,
agita els braços com un boxejador, emet
sons repetitius. L’actitud del bebè mostra amb claredat que vol protegir el seu
aïllament. Tenint en compte l’edat del
petit, faig la hipòtesi d’un Trastorn Multisistèmic del Desenvolupament. Segons
el Manual Diagnòstic i Estadístic dels
Trastorns Mentals DSM-5 se’n diria simplement Trastorn de l’Espectre Autista.
Torno a veure en Davide després d’una
setmana i començo el tractament amb
14
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una consulta amb nen i pares. En aquesta
circumstància, subratllo les millores que
em sembla poder reconèixer en el Davide i afirmo: “El nen controla millor el cap,
mira més al seu voltant i emet en menor
mesura els ‘sons de consol’” -com havia
definit amb els pares les estereotípies
vocals del nen- i els pregunto com ho
han fet per aconseguir tan ràpidament
la modificació del comportament del seu
fill. La mare està d’acord amb mi i afegeix
que en Davide mira d’amagat, quan no
se’l observa. Especifica que quan està a
la falda de l’àvia la mira, però, si ella busca la seva mirada, en fuig ràpidament.
Els pares varen reconèixer la fugida de
la mirada ja des del naixement. La mare
afirma: “Ens vam adonar que mirava
sempre de costat i dèiem: ‘però què hi
ha allà, què hi ha allà?’”. Mentre el té a
la falda girat cap a mi, la mare el crida
dolçament dient-li “cigronet” i ell la mira
de reüll. El pare, assegut al costat de la
seva dona, és un home molt tendre i crida al nen xiuxiuejant “Davide... Davide...
mira al papa”. La mare, que mostra una
estructura “més sòlida, menys tendra”
que el marit, tot i estar molt interessada
en el petit, s’adreça a ell dient-li: “badoquet, bavoset, explica’ns alguna cosa...”,
mentre observo que la mirada del nen
sembla perduda en el buit i la mare està
visiblement angoixada. En aquest punt
intervinc i dic que em sembla que en
Davide se sent atret per totes les coses
noves que hi ha a l’habitació. La mare
sembla recuperar-se i jo repeteixo que he
observat millores en relació amb la visita
anterior: en el control del cap, el fet que
no necessita tant fer-se companyia amb
la seva veu (també així havia denominat
les estereotípies vocals que havia notat
en el nen) i he reconegut una postura
més adient, en el sentit que ja no mou els
braços com un boxejador. La mare contesta que li han anat parlant tota l’estona
mentre ell responia mirant-los i borbollejant, es mirava les manetes, “creuava els
ulls” i em diu que ja no mira de costat,
no vol el xumet, sinó que es posa les manetes a la boca. Comento que aquest és
un fet positiu, les seves manetes estan
calentes i se les pot posar a la boca quan
vol. La mare comunica que ara al Davide
li agrada quan el banyen, mentre abans

l’aigua l’aterria; sap fer entendre quan
està cansat, es desperta aviat al matí i de
vegades a les quatre de la matinada vol
companyia.
Ara proposo a la mare que posi en
Davide estirat d’esquena al canviador,
aguantant-lo amb les mans pel clatell,
i que li busqui la mirada. D’entrada, ell
no tolera ser aguantat pel clatell i no retorna la mirada a la mare, es rebel·la, incrementa les estereotípies sonores, però
després les interromp, li retorna la mirada a la mare i aquesta comenta somrient:
“em mira, em mira...”.
La quarta sessió de consulta és quan en
Davide té tres mesos i vint dies, sempre
acompanyat per ambdós pares. La mare
em parla dels avenços del nen, que s’interessa sempre per les seves manetes i que
se les porta sovint a la boca. Han disminuït clarament les estereotípies sonores.
Als braços de la mare, intercanvia amb el
pare un bon contacte visual acompanyat
per vocalitzacions comunicatives.
LA POR
En aquesta sessió, la mare em diu que
en Davide és poruc, un cagat, aclarint
així quin és el problema central del nen:
la por. El pare també intervé dient que
el petit es retreu fins i tot quan només
se’l mou de sobte. Cal subratllar que en
aquest punt la mare afegeix: “és un cagat
com jo, com el meu pare. És un poruc”.
La comunicació de la mare m’empeny a
ocupar algunes sessions per analitzar el
problema transgeneracional que es perfila amb aquesta afirmació. És important,
per tal que les projeccions de la mare no
pesin sobre el nen.
En la sessió als quatre mesos el bebè,
sempre als braços de la mare, està completament transformat, somriu al pare i a
la mare, balbuceja produint sons comunicatius: la vocalització rítmica mare-bebè,
segons Trevarthen. En aquesta ocasió, el
pare reconeix la bondat del tractament i
diu: “Mare meva, què bé que s’està aquí”.
Davide ara està atent a la meva presència, m’escolta, m’observa, em retorna el
somriure.
EL TRACTAMENT
Les consultes amb en Davide, amb una
duració d’aproximadament una hora, van

ser cada quinze dies durant el primer any,
un cop al mes fins als dos anys i cada tres
mesos fins als tres anys, quan Davide
es va mostrar del tot adequat en el seu
comportament, en el llenguatge i en el
dibuix. Va ser interessant reconèixer com
la por va ser elaborada i es va concentrar
en el personatge d’un conte: el conte de
Blanca i Bernie, on es descriu un personatge malèfic, la senyora Medusa, per la
qual en Davide mostra una por intensa.
També al parvulari, on vaig anar a observar-lo i on em va reconèixer, va mostrar un comportament adequat, tant pel
que fa a la socialització com per l’aprenentatge.
Voldria subratllar que durant el tractament no vaig donar mai consells als
pares, sinó que em vaig limitar a intervencions “insaturades”, com per exemple quan la mare em va dir que al nen
li agradava banyar-se i jo, pràcticament,
em vaig limitar a repetir el que ella deia:
“mira, ara al nen li agrada banyar-se”.
L’aspecte de la insaturació de la intervenció (Ferro, 1992) és el menys codificat en
el tractament psicoterapèutic del nen,
però s’ha de reconèixer que produeix
avenços evolutius en el petit pacient. A
les sessions de consulta terapèutica realitzades amb un nen molt petit a través
dels pares, trobo que pot ser una manera de sol·licitar als pares que ells mateixos trobin en el fill aspectes que el propi
terapeuta no sap trobar. l
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INTRODUCCIÓ AL
CONTEXT ACTUAL
DELS TEA I EL SEU
DIAGNÒSTIC
Des de la primera
descripció de Leo
Kanner, l’any 1943,
fins a la dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) segons
el Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders-5 (DSM-V) s’han desenvolupat recerques clíniques i empíriques, diverses modalitats de tractament,
eposicions detallades de casos clínics,
hipòtesis teòriques, etiològiques, etc. Tot
això ha donat lloc a diferents posicions
(de vegades contraposades) i a debats
apassionats que han obert molts dels
enigmes que envolten aquestes síndromes heterogènies.
Actualment, predomina la tendència
a resoldre tota aquesta heterogeneïtat a
partir de la denominació, excessivament
àmplia, de TEA que s’inclou, al seu torn,
dins la categoria més extensa de Trastorns del Neurodesenvolupament dins
el DSM-V. Aquest canvi apunta cap a una
simplificació del diagnòstic d’una immensa varietat de quadres clínics diferents.
Així, es planteja un tema summament
polèmic sobre els avantatges i els riscos
d’aquesta nova nomenclatura que subs-

titueix la del DSM-IV-TR, en què la categoria de Trastorns d’Inici en la Infància i
l’Adolescència incloïa, entre d’altres, el
Trastorn Autista i els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD).
Els infants que presenten aquests
trastorns manifesten funcionaments peculiars, sobretot en l’àrea de la relació i
la comunicació que, com a ingredients,
poden aparèixer o no en combinatòries
dissemblants d’intensitat variada, ja que
ofereixen un perfil singular i comparteixen alhora alguns trets comuns que els
identifiquen.
En aquestes versions, el DSM ha eliminat la psicosi infantil, cosa que és font
de problemes i d’errors de classificació
en el moment del diagnòstic diferencial
(per exemple, entre la psicosi infantil
d’inici primerenc i els TEA) i, alhora, un
desconeixement de la realitat clínica.
Si bé l’autisme pot ser un factor de risc
per al desenvolupament posterior d’esquizofrènia, també hi ha quadres en què
els signes de l’autisme i de la psicosi apareixen conjuntament.
Durban (2018) proposa l’existència de
quadres clínics diferenciats de l’espectre
purament autista i els anomena d’espectre autista-psicòtic, en què es combinen
defenses autistes amb ansietats psicòtiques. És un fet freqüent en la clínica
que l’obertura de l’organització defensiva
autista produeixi l’aparició d’un material
psicòtic intens, a més de constants fluctuacions entre diferents nivells d’ansietat
i de defensa.
La categoria de TEA comporta un criteri dimensional i no categorial, és a dir,
que té en compte la intensitat dels símp-

1 Traducció realitzada per l’equip eipea de l’original en castellà.
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tomes, tot establint els trastorns segons
una gravetat creixent: dels més lleus als
més greus. Tanmateix, la seva amplitud,
lluny de resoldre la dificultat diagnòstica,
el que fa és pintar quadres molt diversos
amb el terme autista, amb la implicació
corresponent quant a pronòstic, tipus de
tractaments implementats i estigmatització social.
En psiquiatria infantil, l’evolució ens
proporciona a posteriori la confirmació
del diagnòstic d’un infant. Afortunadament, el diagnòstic en general obre interrogants als quals només l’evolució podrà
respondre i és important, èticament, manifestar-ho als pares.
Aquesta categoria afavoreix la idea
d’un creixement exponencial de l’autisme amb un augment marcat de la prevalença, d’acord amb alguns estudis.
Segons Hertz-Picciotto i Delwiche (2009),
la prevalença hauria augmentat un 600%
entre el 1990 i el 2006, una dada en què
podria haver incidit, no solament el canvi de criteris de diagnòstic, sinó també
l’increment dels mètodes de diagnòstic
precoç. Ara bé, si es mantenen els criteris
diagnòstics constants durant un període
determinat i s’agrupen les publicacions
que apliquen els mateixos instruments
metodològics, els estudis estadístics demostren estabilitat en la prevalença de
l’autisme al llarg dels darrers decennis
(Fisch, 2012).
Des de la nostra experiència clínica,
podem afirmar que es produeix un increment notori de les consultes per infants
de 2 a 3 anys amb desenvolupament
disharmònic i algunes manifestacions
autistes, els quals han demostrat respon-

Fotografia de Thimothy Archibald (Recuperada de: https://www.timothyarchibald.com)

dre molt bé a la intervenció precoç, contràriament als casos d’autisme greu, que
poden mostrar algun avenç, però que no
presenten una resposta favorable.
Els casos en què els pacients milloren
de manera notòria i ràpida amb els tractaments, es poden considerar trastorns
de neurodesenvolupament? No és difícil
pensar en la incidència de les condicions
de vida i els fenòmens culturals i socials
actuals, contraris a les necessitats d’aferrament, suport i contenció de la criança.
Igualment, hi ha un augment dels estímuls sensorials d’origen tecnològic als
quals els infants es lliuren en excés, sense
el filtre i la intermediació del vincle amb
les figures parentals, i això deixa marge
a factors que encara no som capaços de
valorar.
Tot i el desacord amb les dificultats
que pot comportar aquesta denominació
de TEA, no la podem eludir actualment,
sabent que per a l’analista no implicarà
perdre la comprensió psicodinàmica del
cas singular i que utilitzarà, a més a més,
referències teoricoclíniques addicionals.
És indubtable que la categoria de classe
s’oposa a la de subjecte, la de particular i
la de contingència, presents en la forma
de diagnosticar de la psicoanàlisi (Pedreira, 2009; Olivos, 2017). A partir d’aquestes consideracions hem decidit mante-

nir-la ja que, un cop previnguts dels seus
riscos i les seves limitacions, també té
l’avantatge de donar compte de l’heterogeneïtat dels casos que se’ns consulten,
en els quals, afortunadament, els autismes greus descrits per Kanner són una
clara minoria.
Prendrem com a fil conductor
d’aquest article l’enumeració del que
anomenem mites (també en podríem
dir prejudicis) que, amb caràcter de relats, se centren en aspectes parcials i
sense fonament científic. Aquests mites
circulen tant en l’àmbit professional com
en el social i es tradueixen en propostes
assistencials que apunten cap a l’exclusió
de la psicoanàlisi en el tractament dels
TEA. Entenem que la majoria d’aquestes creences impliquen desconeixement,
mentre que per part de la psicoanàlisi
falta una resposta de fet més contundent, mitjançant la recerca empírica, i
una presència més gran de psicoanalistes
i terapeutes psicoanalítics als llocs on la
transmissió i la difusió són importants.
PRIMER MITE: L’ETIOLOGIA BIOLÒGICA
DE L’AUTISME DESCARTA EL TRACTAMENT
PSICOANALÍTIC
Per oferir una idea de la dimensió
d’aquest mite i de la seva incidència en
la realitat actual, partirem dels efectes

del debat científic en el terreny polític,
on els interessos i les regles del joc són
uns altres, sense minimitzar la importància de la seva consideració. Aquesta
controvèrsia no és nova; es va instal·lar
als Estats Units durant la dècada dels vuitanta amb l’aparició de mètodes reeducatius, en contraposició a la psicoanàlisi.
En aquella època, el màxim exponent
de la psicoanàlisi en relació amb l’autisme era Bruno Bettelheim (1903-1990).
Aquest debat sobre causalitat psicològica-ambiental versus biològica es reprèn
actualment, més enllà de l’àmbit de la
medicina i la psiquiatria, i es converteix
en una aposta social i política sobre la
qual legislar.
En els darrers anys van sorgir projectes de llei en què s’estableix quin tipus de
tractament ha d’oferir la salut pública, de
manera que s’elimina la llibertat d’elecció de les persones. En aquests projectes quedava exclosa la psicoanàlisi com
a tractament de l’autisme en els serveis
públics de països com Brasil2 i França3 ,
de diferents continents. Això va produir
moviments actius per part dels psicoanalistes, que van aconseguir frenar aquests
projectes de llei en aquests dos països.
A l’Uruguai s’ha produït una disminució dels psiquiatres dinàmics en els
serveis públics, a favor de la presència
creixent de psiquiatres d’orientació organicista i cognitiva-conductual. Això incideix en el tipus de tractament que ofereixen els serveis de salut pública.
En el 31è Congrés de la Federació Psicoanalítica de l’Amèrica Llatina (FEPAL),
el 2016, es va elaborar la Declaració de
Cartagena, que destaca la importància i
l’eficàcia de la psicoanàlisi en el tractament dels infants amb TEA. Tanmateix,
cal destacar que, tret d’aquests països, on
es va generar un debat intens per la urgència de les circumstàncies, o d’aquesta
iniciativa de Cartagena, avui és escassa
la presència activa dels psicoanalistes en
una polèmica frontal sobre el tema, dins
i fora de les nostres societats i els nostres
intercanvis científics.
L’anàlisi d’aquests fenòmens supera
els nostres objectius, però creiem que
un factor important és la proposta del

2 https://psicanaliseautismoesaudepublica.wordpress.com/
3 http://www.autistes-et-cliniciens.org/-Politique-de-l-autisme-
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DSM-V de designar els TEA com a Trastorns
del
Neurodesenvolupament.
Aquesta designació aconsegueix desarticular una concepció integral de l’ésser
humà segons la qual el que és biològic i
el que és ambiental, el cos i la psique, no
es poden concebre per separat. La conclusió simplista, derivada de tradicions
dualistes i reduccionistes (vells paradigmes que encara impregnen el pensament
científic) és que si es tracta d’una patologia d’origen biològic, la psicoanàlisi no hi
té res a fer.
Això també causa l’efecte de traslladar un grup creixent de pacients a l’òrbita de la neuropediatria. Els neuropediatres, que abans intervenien per avaluar
l’existència de patologies neurològiques
concomitants, s’han tornat de sobte,
sense tenir formació específica sobre la
complexitat d’aquests quadres, en els
nous especialistes del tema i els que fan
el diagnòstic i recepten els tractaments
d’aquesta patologia. Això comporta que
tota la dimensió psicològica, relacional
i subjectiva sigui desestimada a favor
d’una visió mèdica, amb èmfasi en l’aspecte deficitari i de hàndicap.
La psiquiatria infantil i, en particular, la psiquiatria infantil psicodinàmica
va quedant apartada de l’escena. Diu el
psiquiatre i psicoanalista suís Ansermet
(2016): «Ens podem preguntar si l’autisme, que va ser el centre a partir del qual
es va desenvolupar la psiquiatria infantil
amb Kanner, no és avui en vies d’esdevenir el terreny on es juga la seva desaparició» (p. 18). Per part nostra, hi afegiríem
que aquest debat al voltant de l’autisme
qüestiona la relació entre la psicoanàlisi
i l’àmbit de la salut mental en general,
un aspecte que val la pena desenvolupar
amb profunditat.
Ansermet (2016) ens fa reflexionar
sobre un dels qüestionaments plantejats
als psicoanalistes: la suposada distància
entre la psicoanàlisi i els avenços de les
neurociències. Aquest qüestionament
desconeix un camp important desenvolupat en les dues darreres dècades per
un nombre significatiu de psicoanalistes
contemporanis, que s’ha anomenat neuropsicoanàlisi, i que indaga les relacions
possibles entre aquests dos àmbits del
coneixement (Solms i Turnbull, 2013).
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Ansermet i Magistretti (2006) proposen un punt d’intersecció entre aquests
dos fenòmens heterogenis, tot evitant la
mútua exclusió o l’analogia. La intersecció sorgeix de la plasticitat neuronal que,
essent un mecanisme universal, produeix
la singularitat, és a dir, allò que és únic. La
plasticitat és pròdiga de conseqüències:
les traces de l’experiència modifiquen
cada vegada el cervell, un cop catalogades es reassocien i produeixen una discontinuïtat en la memòria; tot s’inscriu,
es conserva i, alhora, tot pot canviar.
El subjecte i l’inconscient són fruit
d’aquesta discontinuïtat, la determinació biològica és paradoxal, ja que l’ésser
humà està programat per no estar-ho, per
a la contingència, per rebre la incidència
de l’altre. Aquesta línia d’idees ens duu
a acceptar que les neurociències actuals
no s’allunyen de la psicoanàlisi, sinó que
s’hi apropen: tenen en comú l’irreductible de la singularitat, l’impredictible de
l’esdevenir de qualsevol subjecte.
La mateixa genètica s’enfronta cada
cop més a la producció de la diferència,
l’heterogeneïtat, la multiplicitat. Ansermet i Giacobino (2012) afirmen que no
existeix una constel·lació genètica específica per a l’autisme; al contrari, existeixen
determinacions genètiques múltiples i,
tot sovint, úniques, pròpies de cada cas
i, eventualment, limitades a alguns individus.
Els resultats descoberts condueixen a
una heterogeneïtat multifactorial, sense
relació causa-efecte, que es pot resumir
en l’existència d’una combinació de múltiples esdeveniments genètics anòmals
per convergència de disfuncionaments.
Això, sumat a l’enorme complexitat de

les investigacions genètiques, en què la
definició cada vegada més àmplia de l’autisme s’allunya de la perspectiva d’una
especificitat genètica, comporta certes
paradoxes, ja que no il·lumina sobre el
tipus de cures que cal dur a terme.
Això no significa que es desconegui
la profusa evidència d’alteracions biològiques en l’autisme. A més de les troballes genètiques i epigenètiques amb les
característiques esmentades més amunt,
hi ha alteracions neuroanatòmiques, de
connectivitat neural, de neuroplasticitat i
també de processament sensoriomotriu,
entre d’altres.
Aquesta gran diversitat de troballes
avala la idea que no existeix una causa
precisa i única: no hi ha un marcador
biològic, genètic, neuroquímic, sinó que
es presenta una combinació singular
multifactorial que varia segons cada cas.
Serge Lebovici (1915-2000) afirmava que
la psicoanàlisi no tenia motius per témer
els avenços formidables de les neurociències; de fet, aquests avenços i descobriments ens ajuden a posicionar-nos
i a comprendre moltes de les limitacions
que trobem en la nostra pràctica, però
també aporten mitjans per al tractament.
Així, per exemple, els avenços en el
coneixement de les dificultats constitucionals en el processament sensorial i les
investigacions en aquesta àrea permeten afinar les estratègies terapèutiques,
de la mateixa manera que: «Per a un
clínic, preguntar-se sobre el moment en
què sobrevé una estereotípia, pensar-la
com una resposta defensiva del subjecte
autista davant el món insuportable que
l’envolta és donar-li una oportunitat per
detectar les diferències inesperades en

la repetició d’una mateixa cosa i agafar
aquest signe com una palanca possible
en el treball clínic» (Ansermet, 2012, p.
75).
Així doncs, les dues fonts d’informació, les dades de la biologia i els signes
subjectius, no s’exclouen sinó que augmenten la comprensió del fenomen. Alhora, ningú no pot afirmar avui que el neurodesenvolupament pugui ser aïllat de
l’experiència ambiental (Gaugler et al.,
2014). Diverses recerques mostren que
el desenvolupament del cervell està àmpliament condicionat per l’entorn i els
vincles afectius (Solms i Turnbull, 2013;
Gallese et al., 1996 i 2004; Damasio,
1994 i 1999; Panksepp, 1998).
Abans del DSM-V, sorgeix en el PDM
(2006) la denominació de Trastorns del
Neurodesenvolupament de la Relació i la
Comunicació, establerta per un grup de
treball de psiquiatres d’orientació psicodinàmica. Entre aquests hi havia Stanley
Greenspan (1941-2010), psiquiatre i psicoanalista, que va elaborar una hipòtesi
sobre la gènesi de l’autisme centrada en
alteracions constitucionals per connectar
els afectes amb les percepcions: hipòtesi
sobre la diàtesi d’origen afectiu (Greenspan, 2001).
Posteriorment, el DSM-V va deixar de
banda aquestes consideracions en què el
paper de l’afecte, com a expressió del vincle, és indissoluble dels processos biològics i del desenvolupament i es va quedar
amb l’expressió que convé al reduccionisme organicista, la de Trastorns del Neurodesenvolupament, que comporta amputar una part fonamental al nom original:
«de la Relació i la Comunicació».
En funció d’això, pensem que la indicació del tipus de tractament no ha
de dependre de consideracions etiològiques, ja que una de les vies indiscutides
de reparar el que falla en la subjectivitat
humana és el vincle humà i la psicoanàlisi
té com a centre el treball amb la subjectivitat. Hi ha consens en la pertinença de
la intervenció psicoterapèutica que, des
del vincle amb l’altre, pot afavorir canvis
significatius comptant, tal com assenyalàvem, amb la plasticitat cerebral.
Finalment, tot i que creiem que per
al treball terapèutic psicoanalític la preocupació per l’etiologia no és el més re-

llevant, és inevitable elaborar hipòtesis
en cada cas, cosa que també té la funció
de constituir un embolcall historitzador,
ja que s’inclou en una narrativa de sentit des de la ment de l’analista. Aquestes
hipòtesis també guien la manera d’estar i
d’intervenir per part del terapeuta.
La hipòtesi que sostenim per explicar
l’heterogeneïtat dels quadres autistes és
que són resultat d’una mena de resposta
comuna i inespecífica a diferents etiologies i diferents quadres de base orgànica
i/o ambiental que donen lloc al desenvolupament de funcionaments i defenses
autistes en la infància. Les dificultats de
connexió de l’infant amb TEA es presenten com a expressió del xoc traumàtic entre la vulnerabilitat de l’individu i el món
exterior, davant el qual no disposa de recursos adequats.
El recurs defensiu extrem més primitiu d’un organisme per protegir-se de
condicions adverses són les conductes
de retraïment i desconnexió. Paral·lelament, es desenvolupen maniobres compensatòries a través de recursos primitius corporals com la sensorialitat o el
reclutament tònic, que poden donar una
vivència d’unitat de l’organisme, de vitalitat i d’existència.
Concordant amb aquesta línia d’idees,
podem dir que els comportaments autístics que es mostren en configuracions
etiopatogèniques tan diverses no estarien preformats de manera unívoca des
del vessant orgànic, sinó que determinades vulnerabilitats, alteracions o dèficits
(d’origen genètic, epigenètic, neurològic, sensorial, entre altres variables) es
conjugarien amb respostes ambientals
no adaptades a les dificultats o bé amb

respostes potencialment patògenes que
actuen com a factors coadjuvants.
SEGON MITE: LA PSICOANÀLISI CULPA ELS
PARES DE SER LA CAUSA DE L’AUTISME
El mateix Kanner va sostenir al començament que semblava que els infants autistes haguessin estat criats en neveres
emocionals. És evident que va elaborar
una hipòtesi apressada, basada en l’observació de les dificultats que presentaven els pares a l’hora de relacionar-se
amb els seus fills autistes. Posteriorment,
va considerar la predisposició a partir de
factors genètics i congènits, sense deixar
de banda el pes primari de l’ambient.
En aquell mateix període, el psicòleg
experimental Bernard Rimland (19282006), que tenia un fill a qui havien diagnosticat autisme, va publicar un llibre en
el qual instava als investigadors a tenir
en compte de quina manera els factors
biològics podien influir en el comportament humà. La línia inicial de Kanner
va ser continuada als Estats Units per
Bettelheim (1967) basant-se en la seva
experiència personal en camps de concentració, on va conviure amb dos nens
autistes, per la qual cosa estableix una
relació entre l’entorn del nen autista i
els camps de concentració. L’any 1969,
Kanner va revisar la seva posició i en un
discurs a la National Society for Autistic
Children va defensar que la condició de
l’autisme era innata.
Tot això és important per tal de comprendre de quina manera les experiències personals i la subjectivitat poden
pesar molt a l’hora de defensar posicions
aparentment científiques i de quina manera aquestes històries i els seus protagonistes han alimentat mites que queden
coagulats en el temps i pesen més que el
decurs posterior dels esdeveniments.
La posició dels psicoanalistes respecte dels pares dels nens amb TEA és molt
lluny de ser culpabilitzadora i desconeixedora de la multifactorialitat etiològica.
Alhora, no es pot obviar la necessitat de
considerar els aspectes psicològics i ambientals, més o menys presents segons
els casos. És fonamental poder treballar
amb els pares les vivències, la resignificació d’aspectes traumàtics de les seves
pròpies històries al voltant del naixement
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de l’infant, l’impacte que aquesta patologia ha representat per a ells i en l’ambient
familiar, entre altres factors, perquè sempre hi ha presents l’angoixa i la dificultat
dels pares per fer front a la desconnexió
d’un bebè o a l’aparició de trets autistes
en un fill.
Hem de reconèixer que la capacitat
de l’ambient a l’hora d’acollir un infant
amb TEA és imprevisible i variable; moltes vegades els mateixos pares poden ser
vulnerables, cosa que ocasiona la retroalimentació de circuits desfavorables per
al vincle, l’entorn i el desenvolupament
del grup familiar.
La càrrega de factors biològics i ambientals, que organitzen una situació
traumàtica complexa i alteren el funcionament neurològic i la possibilitat d’organització psíquica, es correlaciona (sense
atribuir una causalitat) amb dificultats
en el vincle entre pares i fills i amb l’aparició del conflicte psíquic quan el nivell
d’evolució del quadre ho permet. La psicoanàlisi busca comprendre els processos subjacents dels comportaments de
l’infant i dels seus pares, incidir-hi per
donar lloc a una intersubjectivitat des de
la qual sigui possible la subjectivació.
TERCER MITE: EL MÈTODE PSICOANALÍTIC
NO ÉS APLICABLE A L’AUTISME
La manera en què els terapeutes trien
un marc teòric per avalar la seva pràctica
sol respondre a processos conjunturals i
subjectius durant la seva formació universitària i la seva inserció professional
i no tant a un procés sistemàtic d’estudi
i recerca de diferents corrents de pensament. Aquesta actitud indueix a prejudicis, més que a eleccions racionals
basades en coneixements que permetin
defensar les pròpies preferències, incloses actualitzacions bibliogràfiques sobre
altres possibilitats terapèutiques i investigacions d’una altra naturalesa.
El que fan els col·legues d’altres tendències normalment només es coneix de
manera indirecta i a partir d’una experiència restringida a l’entorn immediat.
Trobem un bon exemple del cas contrari
en l’article de Lasa (2018), del número
anterior d’aquesta revista, en què, des
d’un punt de vista psicodinàmic mostra
un coneixement fonamentat dels treballs
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d’altres corrents i una revisió crítica de la
totalitat de la informació disponible.
És un fet consensuat entre els psicoanalistes que els infants amb autisme
no es poden involucrar en tractaments
psicoanalítics basats en la tècnica clàssica d’anàlisi d’infants ni en els conceptes
d’inconscient i sexualitat infantil; tanmateix, els elements que sostenen la pràctica clínica recolzen sobre la formació teoricoclínica psicoanalítica:
• El material de la sessió és processat
per la ment i l’inconscient de l’analista
(pensem en la funció rêverie de Bion, el
holding i el mirroring de Winnicott). En
aquests infants no es pot parlar d’un inconscient producte de la repressió, malgrat que l’amplitud del TEA pugui donar
cabuda a infants amb sectors de funcionament psíquic més evolucionat.
• La teoria psicoanalítica actuarà com a
suport mental fonamental davant el risc
del buidament i la paralització produïts
per les conductes autistes.
• Un setting o dispositiu analitzador
apropiat per a aquests pacients, que proporcioni gradualment condicions per a la
connexió amb el pacient i la simbolització: continuïtat, seguretat i contenció.
• Coneixement de la subtilesa dels processos primerencs de constitució psíquica que li permeten prestar-se a exercir
una funció de paraexcitació i modular curosament el contacte afectiu, fonamental en aquests infants que conviuen de
manera amenaçadora amb la sol·licitació
libidinal del vincle i no toleren l’excitació
causada per la posada en moviment de la
vida pulsional. Utilització d’intervencions
no verbals o paraverbals: l’acte, el gest, la
musicalitat de la veu.
• Anticipació d’un subjecte des d’una altra subjectivitat, la de l’analista que, amb
una manera singular de pensar, d’estar,
afectivament i libidinalment involucrat, i
d’intervenir farà possible que l’infant es
vagi apropiant, a poc a poc, d’un lloc de
subjecte.
• Tolerància a la frustració, que comporta descodificar allò que no sembla que
tingui sentit, cercar la comunicació per
mitjans no habituals, amb prevalença
del registre sensorial, corporal i gestual,
esperar respostes que no arriben i, tot
i això, sostenir-se en la seva funció sim-

bòlica davant el que és desconcertant i
enigmàtic.
Per això no treballem amb el mètode psicoanalític, sinó que podem parlar
de psicoteràpia psicoanalítica o de tractament psicoterapèutic de l’autisme per
part d’un psicoanalista, tot involucrant
els aspectes comentats.
QUART MITE: LA TEORIA PSICOANALÍTICA PARTEIX DE PREMISSES QUE NO SÓN
APLICABLES A L’AUTISME
En el pla teòric ens enfrontem al problema de definir quin és l’estatut del món
psíquic quan els moviments que testimonien la vida psíquica són tan precaris,
tan crus, de vegades només expressions
de descàrrega motriu o d’emocions primitives. El treball no s’adreça a fer intelligible l’inconscient del pacient, malgrat
que en molts infants amb TEA és possible
inferir un registre psíquic a partir del que
semblen les traces d’inscripcions primitives o bé illes de representacions lligades
a determinades àrees de l’experiència. En
aquests tractaments mirem de construir
un psiquisme, en els casos més greus gairebé inexistent per la seva no diferenciació del que és somàtic. L’evolució mostra
que assolir aquesta construcció, malgrat
les seves dificultats, és possible.
Si prenem com a referència alguns
models metapsicològics psicoanalítics
ens trobem amb una metapsicologia «en
negatiu»: no hi ha l’altre (està exclòs), ni
circuit pulsional, ni inscripció significant,
ni divisió conscient-inconscient, ni treball representacional. La veu no s’articula
amb el marc imaginari i simbòlic per donar lloc al llenguatge, perquè l’articulació
primordial entre cos i llenguatge no es
produeix, en no existir llenguatge ni joc
simbòlic; el mètode de la psicoanàlisi resulta limitat per interpretar el que observem.
Tanmateix, la psicoanàlisi, a partir de
la clínica d’infants molt petits i de l’observació de bebès, disposa d’un bagatge
immens d’observacions i investigacions,
enriquides des d’altres disciplines, que
ha permès elaborar hipòtesis de diferents nivells relatives a les condicions
particulars de funcionament psíquic i de
comportament dels infants amb TEA, les
quals serveixen de guia en el treball clí-

nic i, alhora, són contrastades per la seva
operativitat.
Hi ha autors psicoanalítics que s’han
caracteritzat per les seves aportacions
per treballar amb funcionaments mentals primitius, autístics o psicòtics: Klein,
Bion, Winnicott, Bick, Tustin, Meltzer i
Aulagnier, per esmentar només els més
importants. Entre els autors contemporanis que s’han ocupat especialment
de l’autisme destaquen el nord-americà Stanley Greenspan, la psicoanalista
anglesa Anne Alvarez i psicoanalistes
francesos com Geneviéve Haag, Myriam
Boubli, Anne Brun, Bernard Golse i Pierre
Delion, entre d’altres.
L’experiència acumulada per la psicoanàlisi, al llarg de dècades de treball
amb aquests infants, ha donat lloc a una
atenta i fina observació i a una extensa
producció teòrica que vol donar compte
de les escletxes profundes en la constitució psíquica, cosa que es tradueix en fines descripcions clíniques en les quals es
creen estratègies i sorgeixen ocurrències
per a cadascun dels casos des d’una perspectiva particular.
El risc d’algunes teoritzacions és la
generalització a partir de models que
han tingut èxit per tirar endavant el tractament d’alguns pacients, però que no
poden explicar què passa en tots els al-

tres casos. Aquest risc sempre és present
i no hem d’oblidar el valor de les teories
com a construccions imaginàries sense
les quals no podríem treballar, però no
com a explicacions de la realitat. Les teories no són un bon punt de partida per
al debat, la qual cosa ens assenyala la
clínica com a base comuna sobre la qual
intercanviar posicions i mostrar d’una
manera més propera i accessible la forma de pensar i d’intervenir dels psicoanalistes.
CINQUÈ MITE: LA PSICOANÀLISI
NO DÓNA COMPTE DE RESULTATS
A TRAVÉS DE LA RECERCA «BASADA
EN L’EVIDÈNCIA»
Per damunt de tot, aquest debat es produeix en el si de la psicoanàlisi, entre
posicions contraposades respecte de les
possibilitats d’investigació empírica del
material de les sessions i de quantificar
processos clínics tan fins. Per tal d’exemplificar els arguments d’una i altra banda
és interessant la polèmica entre Green i
Stern, i entre Green i Wallerstein (Sandler, Sandler i Davies, 2000).
André Green (1927-2012) s’oposa
a tota recerca quantitativa i pretensió
d’objectivitat i destaca el pensament
clínic propi de la sessió analítica com
l’única via vàlida d’investigació en psicoanàlisi. Daniel Stern (1934-2012) creu

en la necessitat d’estudis observacionals
i empírics i aplica això als bebès i al seu
desenvolupament, cosa que aporta coneixement d’importància indirecta per a
la psicoanàlisi.
El debat intern d’estirp epistemològica sens dubte ha incidit i continua incidint
en el fet que el nombre de psicoanalistes
dedicats a la recerca sigui considerablement inferior que en el corrent cognitiu-comportamental i en neuropsicologia
cognitiva.
En les dues darreres dècades s’han
dut a terme un nombre creixent d’investigacions basades en l’evidència de resultats de psicoteràpies psicodinàmiques
en general (Leichsenring i Rabung, 2011;
Levy, Stuart i Kächele, 2012; Luyten, Mayes, Fonagy, Target i Blatt, 2015; Fonagy,
2015; Leuzinger-Bohelber et al., 2016) i
de psicoteràpia psicodinàmica d’infants
(Fonagy i Target, 2002; Nemirovski et al.,
2014; AACAP Official Action, 2012).
De totes maneres, és important assenyalar que cal un coneixement molt
sòlid per discernir la fiabilitat de les recerques en general i que molt pocs clínics disposen d’aquest coneixement. No
és difícil concloure que la gran majoria
dels psicoterapeutes de tots els corrents
defensen la seva pràctica des de la seva
experiència personal i no tant des d’un
coneixement científic exhaustiu, comparant diferents formes de psicoteràpia;
són pocs els que investiguen i donen a
conèixer resultats.
Si som honestos, hem de reconèixer
que la nostra confiança en l’eficàcia
dels tractaments dels infants amb TEA a
càrrec de psicoanalistes és fruit sobretot de l’experiència pròpia i del contacte
amb l’experiència d’altres col·legues, a
més del coneixement d’una extensa producció teoricoclínica i de materials clínics
publicats.
Tot això ens permet concloure que els
tractaments psicoanalítics de pacients
amb TEA són generalment llargs i produeixen transformacions significatives
en diferents àrees, d’acord amb la gravetat inicial del cas i l’edat d’inici del tractament. Tanmateix, fins ara hi ha poca
recerca empírica que recolzi aquests triomfs, i aquest és un punt del qual resulta
imprescindible ser conscients, seguint els
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arguments del llarg compte de psicoanalistes que defensen la importància de la
recerca empírica per complementar la
recerca clínica (Fonagy, 2015; Bernardi,
2015).
La recerca de Thurin, Thurin, Cohen i
Falissard (2014) presenta els primers resultats d’un estudi longitudinal procés-resultat, multicèntric, d’exploració de les
psicoteràpies individuals d’infants autistes dutes a terme en condicions naturals
durant un any. Utilitza estudis intensius
de 50 casos individuals que responen als
criteris actuals de les pràctiques basades
en l’evidència de l’Associació Americana
de Psicologia.
De tots aquests casos, 41 són de
referència psicoanalítica, 5 són cognitius-conductuals, 3 són de referència
psicomotriu i 1 es refereix a teràpia a
través del joc. Els resultats mostren canvis significatius en diverses àrees durant
el primer any de tractament. També es
pot consultar un estudi de cas únic sobre
l’eficàcia del tractament psicoanalític en
l’autisme, de Vecchiato, Sacchi, Simonelli
i Purgato (2016).
Aquestes investigacions van acompanyades de la creació d’instruments
per a la recerca que es basa en criteris
psicodinàmics, un dels quals és l’Escala
d’Avaluació Psicodinàmica dels Canvis en
Autisme (EPCA) de Haag, G. et al.4 El coneixement i la utilització d’aquesta eina
per part dels analistes d’infants que treballen amb autisme és de gran interès
per afirmar la psicoanàlisi en l’àmbit de
la salut mental.
D’una manera semblant, un grup
d’analistes d’infants de diferents societats psicoanalítiques de Brasil, anomenat
Grupo de Pesquisa Psicanalítica em Autismo (GPPA),5 ha elaborat un Protocol
de recerca psicoanalítica de senyals de
canvis en l’autisme, anomenat Grup PRIS-

MA de Psicoanàlisi i Autisme6 (2017),
amb subvenció de l’IPA, en el qual continuen treballant per arribar a la fase de
validació.
Per afegir més complexitat a aquest
punt sobre la millor fiabilitat dels estudis
basats en l’evidència i l’avantatge comparatiu en aquest aspecte de les psicoteràpies cognitives-conductuals (CBT),
Leichsenring i Steinert (2017) han revisat a fons diversos aspectes d’aquestes
recerques i han qüestionat l’estatus preeminent de les CBT a partir de l’anàlisi
rigorosa de criteris metodològics que
no es compleixen en moltes d’aquestes
recerques. Si bé defensem la importància d’aprofundir en la recerca de resultats dels tractaments psicoanalítics, com
més ens introduïm en la informació que
sorgeix de les recerques, més conscients
som de les creixents exigències que
comporten. Reprenent el debat sobre
el «Dodo Bird Veredict» (que es refereix a la idea que totes les psicoteràpies
obtenen els mateixos resultats), González-Blanch i Carral Fernández (2017) ens
diuen, en un convincent article, que malgrat l’evidència raonable que les psico-

teràpies funcionen en una àmplia gamma de problemes mentals, molts dels
estudis que sostenen l’eficàcia de les psicoteràpies estan subjectes a limitacions
significatives, biaixos i debilitats. Això
també és aplicable a les investigacions
en neurociències. Hi ha estudis recents
que adverteixen d’escletxes de diversa
índole en moltes de les recerques sobre
les causes biològiques de les malalties
mentals (Dumas-Mallet, Button, Boraud,
Gonon i Munafò, 2017). D’aquesta manera arribem a un altre aspecte que cal
desmitificar: el terreny de la recerca empírica no té un camí més planer ni més
clar que el laboriós i sempre qüestionat
exercici de la nostra clínica quotidiana.
Un mite que forma part de la necessitat
de certeses davant l’increment de la incertesa actual sobre el destí de les nostres societats.
CONCLUSIONS
Per acabar volem ressenyar els principals
punts desenvolupats al llarg d’aquest article, a més d’aportar algunes reflexions
sobre la psicoanàlisi en el context actual
dels tractaments dels TEA.

4 L’EPCA parteix d’una graella elaborada per Haag et al. Va ser publicada inicialment a l’International Journal of Psychoanalysis el 2005 i

després ha tingut una validació estadística a partir d’una recerca clinicobiològica dirigida per Tordjamn el 2010; també ha estat utilitzada
a la Xarxa de Recerca Fonamentada en les Pràctiques Psicoterapèutiques (RRFPP) a partir del 2008. L’escala completa i els seus
antecedents es poden obtenir a www.researchgate.net.
5 Grupo de Pesquisa Psicanalítica em Autismo (GPPA), integrat per Alícia Dorado de Lisondo (SBPSP i GEP Campinas-São Paulo), Fátima Maria
Vieira Batistelli (SBPSP), Maria Cecília Pereira da Silva (SBPSP), Maria Lúcia Gomes de Amorim (SBPSP i SBPRJ), Maria Thereza Barros França
(SBPSP), Mariângela Mendes de Almeida (SBPSP), Marisa Leite Monteiro (SPRJ), Regina Elisabeth Lordello Coimbra (SBPSP. São Paulo,
Rio de Janeiro i Campinas, Brasil).
6 Recerca psicoanalítica i canvis en l’autisme: presentació del PRISMA. Revista eipea, 3, 2017. www.eipea.cat.
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Pel que fa al diagnòstic s’han destacat les dificultats que comporta la classificació de Trastorns de l’Espectre Autista
(TEA) del DSM-V, en qualificar-los com a
Trastorns del Neurodesenvolupament, i
que cal no perdre de vista que en la infància qualsevol diagnòstic ha d’estar obert
a la reformulació i que només es confirma amb l’evolució.
En relació amb l’etiologia, afirmem la
importància d’erradicar falses oposicions,
com ara biologia o ambient, cos o psique,
psicoanàlisi o neurociència, basant-nos
en arguments i desenvolupaments d’investigadors contemporanis. Hem mostrat
que les recerques genètiques, a més de
ser altament complexes quant al disseny,
comporten avui una forta paradoxa en la
mesura en que cerquen l’especificitat del
gen de l’autisme partint d’una definició
cada vegada més àmplia d’aquest. L’única cosa que és possible afirmar és que
l’autisme és resultat d’una combinació
singular multifactorial que varia en diferents tipus de casos. El que es desprèn de
les neurociències actuals és que estem
programats per no ser programats, és a
dir, per rebre la influència de l’ambient i
de la intersubjectivitat.
D’això en deduïm que l’autisme és
una resposta inespecífica, els comportaments de la qual, presents en diverses configuracions etiopatogèniques, no
estarien «preformats» des de l’aspecte
orgànic, sinó que sorgirien del xoc entre
una vulnerabilitat biològica complexa i
les exigències del món exterior. L’ambient
no sempre s’ajusta a aquesta vulnerabilitat, cosa que retroalimenta el desacord
entre l’infant i les altres persones.
La indicació de tractaments haurà de
tenir en compte que tant les dades de la
biologia com els signes subjectius s’han
de valorar conjuntament per millorar la
comprensió del fenomen. No és possible
pensar que es pot ajudar un infant amb
TEA a accedir a la comunicació amb els
altres si la comunicació i el vincle no es
converteixen en la base des de la qual
treballar. Malgrat que les alteracions
biològiques són el teló de fons, no existeix en l’horitzó actual una cura biològica.
Una de les vies indiscutides per reparar
el que falla en la constitució d’allò humà,
d’allò que ens converteix en subjectes,

és el vincle humà; i la psicoanàlisi utilitza
com a eina principal l’establiment d’un
vincle en el qual la subjectivació esdevingui possible. En el cas dels autismes i dels
TEA, no es tracta de treballar al voltant
de conflictes inconscients sinó de fer-ho
en els delicats processos de la construcció del psiquisme, i això atorga especificitat al tractament psicoanalític d’aquests
casos.
D’altra banda, els tractaments cognitius-conductuals (CBT) proposen modificar les conductes i les cognicions
mitjançant tècniques d’aprenentatge.
L’objectiu en els infants amb TEA és ensenyar-los hàbits adaptatius, habilitats
socials i llenguatge, regular els desbordaments, etc. incloent-hi pautes per a
la família. També disposen de mètodes
per abordar els diferents nivells d’aprenentatge que permetin l’escolarització.
Creiem en la utilitat d’aquests abordatges per millorar l’adaptació a l’entorn,
sempre que es faci de tal manera que
es defugi el risc d’una concepció basada
en l’entrenament i l’adquisició mecànica
dels comportaments que cal esperar, recolzada en la tendència d’aquests infants
a automatitzar conductes. Aquesta modalitat és oposada a l’apropiació subjectiva, en què l’infant, per un camí singular,
va incorporant conductes, però també
maneres de ser, es va humanitzant per
convertir-se en una persona especial i
única.
No ignorem la importància de l’adaptació si s’evita de caure en el que és
«normòtic» (McDougall, 1978), per això
defensem la complementarietat possible
d’aquests dos tractaments, recolzant-nos
precisament en els seus diferents enfocaments i com a part d’estratègies interdisciplinàries, fonamentals perquè
aquests pacients puguin avançar més.
Els infants amb TEA són pacients que
cal tractar en un equip interdisciplinari,
atès que necessiten diversos abordatges
per estimular diferents àrees del seu desenvolupament: teràpia del llenguatge,
psicomotricitat, psicoteràpia, psicopedagogia, etc. Cada cas necessita una estratègia terapèutica curosament planificada
i sotmesa a revisió, en què es puguin
anar plantejant de manera simultània o
seqüencial diferents intervencions (Bon-

nevaux, Ponce de León i Ravera, 1999;
Ponce de León, 2008) o propostes que
combinin diferents disciplines, treballant
simultàniament (Ponce de León, E., 2002
i 2016).
Pel que fa a l’aportació de les recerques empíriques per determinar l’eficàcia de les psicoteràpies hem destacat,
per la banda dels clínics, el freqüent
desconeixement que se’n té, a més del
fet que se’n defensa la tria basant-se
principalment en l’experiència personal.
Alhora, el fet d’aprofundir en el tema ens
alerta sobre la necessitat de formació
especialitzada per tal de dimensionar la
seva complexitat i extreure conclusions
vàlides.
Finalment, tal com hem vist, el debat sobre la pertinença del tractament
psicoanalític de l’autisme està duent al
debat de la relació entre psicoanàlisi i
salut mental, motiu pel qual és un tema
essencial per als que coneixem els beneficis dels tractaments psicoanalítics dels
infants amb TEA i les seves famílies.
No hem d’oblidar que, en el nostre terreny, la fita de la recerca clínica i empírica
és donar respostes al subjecte, no pas a
la ciència. Mantenim l’esperança que, a
mesura que avanci el coneixement científic, es construeixi un camí que s’allunyi
de l’afany classificador i s’adreci cap a les
formes de cura del pacient, cap a afinar
les estratègies des de les quals abordar la
singularitat del patiment humà. l
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E

ls trastorns del
neurodesenvolupament abasten un
grup
d’alteracions
que es manifesten ja
en la primera infància i amb una afectació d’entre un 5 i un
10% de la població. No funcionen com a
entitats independents, sinó que formen
part d’un contínuum d’afectacions que
propicien la comorbiditat. Aquesta no es
pot entendre com a suma de trastorns,
sinó com el resultat de la interacció entre
ells, és a dir, la simptomatologia d’una
persona que té Trastorn de l’Espectre de
l’Autisme (TEA) i Discapacitat Intel·lectual (DI) no és equivalent a la suma de
simptomatologies que presentaria una
persona amb DI sense TEA més la d’una
persona amb TEA sense DI. Aquesta interacció suposa un important repte tant
a nivell diagnòstic com terapèutic i de
pronòstic.
Per al 75% dels casos d’autisme no es
coneix una causa genètica, el 25% restant es divideix en dues casuístiques diferents. D’una banda, síndromes de causa
genètica coneguda en que la simptomatologia autista és una part de l’afectació
(4-5% dels casos) i, de l’altra, les troballes d’alteracions genètiques en estudis
de persones amb diagnòstic principal
26

Revista eipea número 5, 2018

TEA (20% dels casos); això ha permès el
reconeixement d’un nombre important
de gens (diversos centenars) relacionats
amb la susceptibilitat al Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (Fernández, 2017;
Sahin, 2015). És important estudiar genèticament a les persones amb Trastorn de
l’Espectre de l’Autisme, ja que alguna
d’aquestes alteracions descrites comporta risc de recurrència en la família.
Alguns autors han preferit el terme
d’”autisme sindròmic” quan es refereixen a aquest grup de pacients que
tenen com a diagnòstic principal una
alteració genètica causant d’un quadre
complex en el qual s’inclou l’autisme.
Aquest “autisme sindròmic” requereix
d’un abordatge que, sovint, té unes característiques especials. Perquè l’aproximació terapèutica sigui la correcta cal
conèixer a fons la resta de trets clínics
associats a cada una de les síndromes.
El terme “fenotip conductual” (behavioural phenotype) va ser utilitzat per
primera vegada a l’any 1972 pel pediatre
nord-americà William Nyhan a la britànica Society for Pediatric Research; en la
seva exposició, va descriure la conducta automutiladora característica de les
persones afectades per la Síndrome de
Lesch-Nyhan.
La definició encara ara més acceptada del terme “fenotip conductual” és
la de Flint i Yule (1994): “El fenotip conductual és un patró característic a nivell
motriu, cognitiu, lingüístic i de trastorns
en l’àrea social que s’associa de manera consistent amb un trastorn biològic.
En alguns casos, el fenotip conductual
pot constituir un trastorn psiquiàtric;
en d’altres, es poden trobar conductes
que normalment no són considerades
trastorns psiquiàtrics”. L’especificitat sin-

dròmica ha estat motiu d’estudi a partir
de l’interès pels fenotips conductuals, a
finals del segle passat, coincidint amb un
impuls important de les tècniques diagnòstiques genètiques. Els avantatges de
l’increment d’estudis al respecte són
innegables: han augmentat les sospites
diagnòstiques, ha millorat la informació
pronòstica i, també, l’eficàcia dels tractaments; però també hi ha contrapartides,
correm el risc de veure més a la síndrome que a la persona i perdre l’observació
de la singularitat. També pot propiciar
una mena de nihilisme terapèutic pensant que, davant d’allò que ve condicionat genèticament, no hi ha opció terapèutica clínica.
Hi ha descripcions ja molt contrastades d’especificitat sindròmica de la
conducta, el llenguatge, el patró neuropsicològic i, fins i tot, el tipus i topografia
de conductes autoagressives (Richards
et al., 2012).
En aquest article parlarem d’algunes
de les síndromes de causa genètica coneguda en que la simptomatologia de
l’autisme forma part d’un quadre global
d’afectació cognitiva i de conducta (entesa en sentit ampli) relacionat amb els
efectes de l’alteració genètica sobre el
neurodesenvolupament. Són nombroses
les síndromes en les que trobem algun
tipus de simptomatologia autística, ens
centrarem només en cinc d’elles. D’una
banda, detallarem més a fons la Síndrome de Rett i la Síndrome X Fràgil ja que
tenen una estreta relació amb el TEA;
d’altra banda, més breument, analitzarem les síndromes de deleció del 22q11,
la Síndrome de Prader-Willi i la Síndrome
d’Angelman ja que en la simptomatologia d’alguns dels seus afectats podem
trobar trets autístics.

«Síndrome de Rett».

SÍNDROME DE RETT
La Síndrome de Rett és l’única síndrome
específica que es va incloure en el DSMIV i el CIE-10 entre els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. A partir del
DSM-5, ja no consta entre els Trastorns
de l’Espectre de l’Autisme.
La causa, en la majoria de casos, és
una mutació en el gen MECP2 del cromosoma X. Aquesta mutació provoca un
greu trastorn del neurodesenvolupament
que afecta gairebé exclusivament a les
nenes, ja que en homes és gairebé sempre letal. La prevalença descrita en dones
és de 1/10.000.
Es caracteritza per un desenvolupament aparentment normal durant els primers 6 a 12 mesos de vida, donant pas
després a una important regressió en el
llenguatge (pèrdua total de llenguatge
oral) i en el desenvolupament motor,
moviments de mans estereotipats, dificultat d’interacció social i dèficit cognitiu
(Williamson, 2006).
Va ser descrita per primera vegada el
1966 pel Dr. Andreas Rett en un article en
el qual presentava el cas de dues nenes
amb microcefàlia adquirida amb atròfia
cerebral, estereotípies de rentat de mans
i pèrdua d’habilitats després d’uns mesos
de desenvolupament típic (Rett, 1966).
Des de llavors fins a l’any 1999, en què
es va descobrir la causa genètica que
provoca la síndrome (Amir et al., 1999),
el diagnòstic es realitzava en base a criteris clínics.
Per a la majoria de casos (entre el 74
i el 80%), descrits com a forma clàssica,
l’evolució clínica té quatre fases, que

s’inicien a partir d’un període inicial en
que aparentment el desenvolupament
no presenta alteracions, tot i que a posteriori, visionant vídeos de les nenes en
aquesta etapa, es poden observar signes
subtils.
La primera etapa s’inicia entre els 6 i
els 18 mesos i pot durar diversos mesos.
En aquesta etapa, s’observa un alentiment del desenvolupament motor i del
creixement del perímetre cefàlic, així
com una disminució de l’interès pel joc i
la interacció.
La segona etapa s’inicia entre l’any
i els 3 anys i dura entre algunes setmanes i pocs mesos. Es caracteritza per una
ràpida i evident regressió a tots els nivells
(motor, llenguatge, cognitiu) amb pèrdua
de la utilització voluntària de les mans i
aparició de l’estereotípia de rentat de
mans i fregament típic de la síndrome. En
molts casos, apareixen crisis convulsives.
Totes les nenes en aquesta etapa tenen
simptomatologia autista i la clínica és tan
suggeridora que, si no s’ha fet abans, el
diagnòstic de Síndrome de Rett és aquí ja
clar.
La tercera etapa s’inicia entre els 2 i
els 10 anys i dura entre mesos i anys. Algunes nenes estan la resta de la seva vida
en aquesta etapa. És un període d’estabilització amb una millora del contacte social i on remet una mica la simptomatologia autística. Es constata la discapacitat
intel·lectual severa i continuen les crisis
convulsives i el trastorn motor.
La quarta etapa s’inicia més enllà dels
10 anys. També s’anomena etapa de cadira de rodes. Hi ha una regressió impor-

tant a nivell motor, provocant la pèrdua
de la marxa, però hi ha una certa millora
de la comunicació, el contacte visual i
l’epilèpsia.
Existeixen també formes atípiques
de la síndrome que, bàsicament, impliquen un inici primerenc (sense etapa de
desenvolupament normal i amb major
afectació), un inici tardà (amb menor
afectació) i les anomenades formes frustres que, en general, impliquen la possibilitat de les habilitats de llenguatge
i manuals més conservades. També es
consideraria atípica la Síndrome de Rett
en nens, encara que els casos descrits
són pocs i heterogenis.
La majoria de nenes amb Síndrome
de Rett presenten, en algun moment
de la seva vida, simptomatologia autista. Fins i tot, alguna d’elles rep un primer diagnòstic clínic d’autisme abans
de conèixer-se l’alteració genètica. Les
nenes amb forma clàssica, en la seva
segona etapa, es poden beneficiar clarament d’aproximacions terapèutiques
que s’utilitzen en altres casos d’autisme
sever. No obstant això, cal també observar el quadre en conjunt, ja que conèixer
el curs natural de la síndrome ajuda a
optimitzar el tractament. Per exemple,
en l’elecció d’un sistema de comunicació
alternatiu no es pot obviar el fet que, a
més de l’absència de llenguatge oral, les
mans han perdut la seva funcionalitat i,
per tant, no es poden fer servir sistemes
que impliquin assenyalar o fer gestos.
SÍNDROME X FRÀGIL
La Síndrome X fràgil (SXF) és la principal
causa de discapacitat intel·lectual hereditària i la segona causa genètica coneguda de discapacitat intel·lectual, després
de la síndrome de Down. Es considera
també la causa més freqüent d’autisme
sindròmic.
Tot i que les primeres descripcions de
l’alteració genètica daten de mitjans del
segle passat, la base molecular es va descobrir a l’any 1991. Es tracta de l’alteració
en un gen (que es va passar a anomenar
FMR-1) del cromosoma X. Aquesta alteració provoca un augment en la repetició
d’una seqüència de nucleòtids (CGG) del
gen.
Les persones que tenen més de 200
repeticions d’aquest triplet de nucleòtids
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«Síndrome X fràgil».

estan afectats (tenen el que s’anomena
mutació completa) ja que passat aquest
nombre de repeticions el gen s’inactiva,
provocant les alteracions que configuren
el fenotip de SXF. No obstant això, tot i
que per sota d’aquest nombre el gen és
funcional, hi ha una franja (entre 50 i 199
repeticions) denominada de premutació;
els individus amb premutació tenen un
elevat risc de transmetre l’alteració a la
seva descendència en forma de mutació completa i, encara que inicialment
es pensava que aquesta era l’única conseqüència, amb els anys s’han anat descobrint un seguit d’alteracions relacionades amb aquesta premutació.
Una altra de les complexitats d’aquesta síndrome és que afecta de manera diferent depenent del sexe, ja que l’alteració
és en el cromosoma X, del qual les dones
en tenen dos (i, per tant, en conservaran
un de sa) i els homes, únicament un. El
fenotip, tant físic com conductual, sol ser
més lleu en les nenes i dones amb la mutació de la SXF i és, per tant, més difícil la
seva detecció en edats primerenques si
no hi ha antecedents familiars de la síndrome.
Les xifres de prevalença estimada serien per a la mutació completa un de cada
4.000-7.000 homes i una de cada 6.00011.000 dones i per a la premutació un de
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cada 500 a 800 homes i una de cada 200
a 300 dones (Sherman et al., 2016).
Pel que fa al risc de recurrència, cal
recordar que totes les persones amb la
mutació completa de la SXF tenen un
progenitor amb la premutació (encara
que sovint ho descobreix quan diagnostiquen al seu fill). Una dona amb la premutació o amb la mutació completa té un
50% de risc en cada embaràs de que els
seus fills (homes o dones) heretin la mutació completa de SXF. Un home amb la
premutació passarà l’alteració a totes les
seves filles dones (en forma de premutació) i a cap dels seus fills homes, perquè a
ells els transmet el cromosoma Y.
L’alteració genera, doncs, quatre
quadres diferents: mutació completa en
homes, mutació completa en dones, premutació en homes i premutació en dones
i, cada un d’ells, provoca vulnerabilitat a
diferents trastorns. Cal no oblidar que
en la mateixa família conviuen més d’un
afectat i que això sol afegir dificultat a la
criança de fills amb discapacitat.
- Mutació completa en homes
La mutació completa en homes és, dels
quatre quadres possibles associats al SXF,
el que té més relació amb el Trastorn de
l’Espectre de l’Autisme. Nombroses investigacions (Hatton et al., 2006; Turk et

al., 1997, entre d’altres) han estudiat la
relació entre la SXF i el TEA, trobant una
prevalença de nens amb SXF que tenen
clínica de TEA que varia entre un 25% i
un 47% depenent dels criteris diagnòstics i els instruments utilitzats. Abordant
la relació des de l’altre punt de vista, entre un 2 i un 6% dels nens amb un diagnòstic inicial de TEA presenten la mutació genètica de la síndrome.
El nen amb SXF presenta símptomes
des de la seva primera infància. En primer lloc, el retard d’adquisicions motrius
i de llenguatge és important i, a més, la
seva hipersensibilitat sensorial provoca
alteracions de conducta que preocupen
a les famílies des de molt aviat. En la majoria de casos, la consulta és abans del
primer any de vida; malauradament, no
sempre comporta un diagnòstic etiològic i això augmenta el risc de recurrència
familiar.
El fenotip físic dels homes amb SXF
és més evident després de la pubertat;
encara que alguns nens ja presenten algunes característiques físiques des de
petits, aquestes són molt variables. Els
trets més freqüents són: orelles grans i/o
prominents, cara allargada i estreta amb
front àmpli i augment de la mida dels testicles (macroorquidisme). També és comuna la hiperlaxitud de les articulacions,
paladar ogival, peus plans i el prolapse de
la vàlvula mitral. El fenotip conductual és
molt més consistent.
El 80-90% dels homes amb la mutació
completa per la SXF tenen discapacitat
intel·lectual, habitualment entre moderada i severa. Hi ha un petit grup que pot
mantenir un nivell d’intel·ligència límit
amb la normalitat; però, tot i tenir més
nivell intel·lectual, presenten les característiques pròpies de la síndrome pel que
fa a conducta i perfil cognitiu.
En general, el processament dels estímuls visuals és millor que el dels estímuls
auditius i també tenen més facilitat per
al processament global que per al seqüencial. La memòria a llarg termini i la
capacitat d’imitació són bones, així com
l’orientació en l’espai. A nivell acadèmic,
són majors les dificultats per a les matemàtiques que per a la lectoescriptura,
tot i que l’aprenentatge d’aquesta tampoc és fàcil.

La conducta d’interacció dels nens
amb SXF és força específica i ha estat descrita i estudiada. Busquen i propicien el
contacte amb els altres, però aquest els
genera tanta ansietat que acaben mostrant conductes d’evitació (desviació de
la mirada, aleteig, girar el cos...) i de timidesa. Aquest patró ha estat descrit com
“acostament-evitació” i posa de relleu
dues conductes molt habituals en la SXF:
bona capacitat per iniciar la interacció
social i dificultat per manejar-la adequadament.
Les característiques de fenotip conductual més freqüents en la SXF són: el
trastorn d’atenció, que seria tot el contrari a “no estar atent”. El problema consisteix en no poder desatendre cap estímul.
Això, unit a la hipersensibilitat sensorial,
impedeix una correcta selecció i jerarquització d’estímuls portant sovint a situacions de desbordament (rebequeries,
estereotípies, agressions), especialment
en ambients amb abundants estímuls
desconeguts per a ells. Aquest patiment,
lògicament, genera una resistència al
canvi i una gran ansietat en situacions
desconegudes i això genera conductes
repetitives, també a nivell verbal.
Són freqüents la hiperactivitat (que
tendeix a millorar amb l’edat) i la baixa
capacitat d’espera i tolerància a la frustració que generen impulsivitat. En algun
cas, l’agressivitat pot arribar a ser un problema important, especialment en l’adolescència i joventut. Els episodis agressius se solen desencadenar en situacions
de molta estimulació o de canvis inesperats que els espanten. Quan es troben
tranquils i en un ambient que els resulta
familiar es poden mostrar molt simpàtics
i amb bon humor (Hagerman, 1996).
De fet, la majoria de nens amb SXF
presenten conductes que també es donen en nens amb TEA: conductes i interessos repetitius, resistència als canvis,
moviments estereotipats de les mans,
dificultats del contacte visual, etc. Hi ha
elements diferencials que poden ajudar:
tot i que els homes amb la SXF es mostren tímids i angoixats davant de situacions d’interacció social, sovint les provoquen; d’altra banda, els homes amb la
SXF tenen una mirada molt comunicativa, encara que evitin el contacte visual.

- Mutació completa en dones
L’afectació a les dones amb SXF és menor
i més variada. Encara que hi ha casos més
greus, algun d’ells amb autisme també, la
majoria de dones no tenen simptomatologia de TEA.
Les nenes amb SXF que no tenen antecedents familiars detectats acostumen
a ser diagnosticades més tard, ja que el
quadre més típic és el d’una nena amb
dèficit cognitiu lleu o nivell límit, dificultats d’aprenentatge, trastorn d’atenció
sense hiperactivitat i timidesa; símptomes que difícilment suggereixen una alteració genètica.
Cognitivament, únicament un terç
d’elles tenen un quocient intel·lectual
per sota de 70. Són freqüents els trastorns d’atenció i aprenentatge; però el
problema més gran per a les dones amb
la mutació completa és l’ansietat social
que, independentment del nivell cognitiu, interfereix enormement en la seva
qualitat de vida.
-Premutació
La premutació de la SXF no sol donar
símptomes fins a edats adultes. L’afectació més directament relacionada amb la
síndrome en dones és la fallada ovàrica
precoç (FOP), amb menopausa precoç
en molts casos. També s’ha associat amb
vulnerabilitat a l’ansietat i depressió.
En homes, l’alteració més freqüent
és un quadre neurològic degeneratiu
denominat FXTAS (Fragile X Associated
Tremor and Ataxia Syndrome) que afecta
gran nombre d’homes amb premutació a
partir dels 60 anys; a més edat, més risc.
En algunes ocasions, es confon amb la
malaltia de Parkinson, encara que neurològicament hi ha diferències.
Aquesta variabilitat fenotípica de la
síndrome provoca que en una mateixa
família hi puguin (i acostumin a) conviure un nen amb discapacitat intel·lectual i alteracions importants de relació
i conducta, una nena amb dificultats de
relació social i trastorns d’aprenentatge,
una mare amb vulnerabilitat a la depressió i ansietat i un avi (pare de la mare)
amb un quadre degeneratiu neurològic.
És innegable que aquesta particularitat
d’afectació múltiple familiar suposa un
plus especialment per a la família, però

també un repte per al terapeuta que no
es pot obviar ni minimitzar i requereix
d’un coneixement ampli de les patologies
associades a aquesta alteració.
SÍNDROME DE DELECIÓ 22q11
La síndrome de deleció 22q11 (SD22q11),
que ha rebut altres noms com ara Síndrome Velocardiofacial, Síndrome de DiGeorge, Catch 22 o Síndrome de Shprintzen està causada per la deleció de l’àrea
11.2 del braç llarg del cromosoma 22. En
el 85% dels casos, aquesta alteració és
de novo i a la resta és heretada. La prevalença és de un de cada 4.000 nounats
vius, afectant per igual a ambdós sexes.
Està associada a múltiples alteracions
estructurals i funcionals (cardíaques,
renals, endocrinològiques, immunològiques, alteracions del paladar...), se n’han
descrit més de 180. Entre elles, també
alteracions cognitives, de llenguatge, de
conducta i trastorns psiquiàtrics. L’afectació individual és molt variable, tant en la
presència com en la gravetat dels símptomes.
En molts casos, les afectacions físiques (cardiopaties, principalment) fan
necessària l’atenció mèdica des de la
infantesa. Així mateix, els retards en adquisicions com la marxa i la parla criden
l’atenció des del primer any de vida.
A nivell cognitiu, aproximadament el
50% dels afectats té un quocient intel·lectual per sota de 70, habitualment en
el rang de discapacitat lleu, sent els casos familiars més afectats cognitivament
que els que tenen l’alteració de novo. Les
habilitats verbals, tot i que el llenguatge
apareix amb retard, solen ser millors que
les manipulatives. El processament viso-espacial està especialment alterat. Entre el 70 i el 90% dels nens amb SD22q11
tenen problemes d’aprenentatge.
Els nens amb SD22q11 acostumen a
tenir dificultats amb les habilitats socials
i, habitualment, prefereixen interactuar
amb els adults o nens més petits. Solen
ser amables, amb ganes d’agradar als
altres, però molt introvertits i amb tendència a l’aïllament. Són molt fàcilment
frustrables i amb tendència a tenir una
baixa autoestima.
A mesura que van creixent, crida
l’atenció la inestabilitat emocional i les di-
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ficultats de maneig de les emocions. Tot
això dificulta en gran mesura les seves relacions socials i suposa la major preocupació en una etapa en que els problemes
mèdics ja solen estar més controlats.
El risc psicopatològic per a les persones amb SD22q11 és molt elevat.
Aproximadament un 60% dels joves desenvolupen un trastorn psicopatològic,
principalment esquizofrènia paranoide
o trastorn bipolar. Aproximadament un
25% dels joves adults amb SD22q11 desenvolupen esquizofrènia. Estudiant-ho
des de l’altre punt de vista, és a dir, analitzant genèticament a persones prèviament diagnosticades d’esquizofrènia,
s’ha trobat que al voltant d’un 2% de les
mateixes tenen la deleció de 22q11, el
que converteix a aquesta alteració genètica en la causa coneguda més freqüent
d’aquesta patologia.
Actualment, gran part de la recerca
en aquest àmbit se centra en determinar
quins serien els principals factors de risc i
protectors a tenir en compte. Encara que
existeix simptomatologia subclínica psicòtica en un nombre important de joves
amb SD22q11, paradoxalment, aquesta
no sembla estar tan relacionada amb el
risc de desenvolupar el trastorn psiquiàtric. S’han descrit altres indicadors de risc
més consistents: un pes de naixement
baix per edat gestacional (per sota de la
tercera desviació) duplica el risc d’esquizofrènia. Un altre indicador freqüent és
un descens en el QI verbal amb descens
del percentil, a partir dels 10 anys.
Segons diferents estudis (Kates et al.,
2007; Antshel et al., 2007), al voltant d’un
20% de nens amb SD22q11 compleixen
els criteris diagnòstics d’autisme i la xifra
s’eleva fins a un 40% si els criteris són de
Trastorn de l’Espectre Autista.
Els nens amb SD22q11 i autisme i els
nens amb autisme idiopàtic presenten
menys joc simbòlic, més rituals i estereotípies que els nens amb SD22q11 sense
autisme.
Altres característiques, també típiques de l’autisme, es troben en els nens
amb SD22q11 sense autisme: interessos
restringits, dificultats en la comunicació
gestual i en l’inici de converses i dificultats en l’atenció compartida. No obstant
això, sembla ser que els dèficits en la
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interacció no-verbal es presenten en els
nens amb SD22q11 únicament quan existeix comorbiditat amb autisme i no pel
fenotip conductual propi de la síndrome.
SÍNDROME DE PRADER-WILLI
La Síndrome de Prader-Willi (SPW) és deguda a una manca de funcionament de
determinats gens del cromosoma 15 patern. Afecta aproximadament a un de cada
15.000 nounats vius de ambdós sexes.
Habitualment és de novo, és a dir
esporàdica. Aproximadament un 70%
de pacients presenten una deleció (pèrdua d’un fragment) del cromosoma 15
d’origen patern, un 29% heterodisomia
materna (herència dels dos cromosomes
15 d’origen matern) i un 1% alteració de
l’empremta.
El fenotip de la SPW varia amb l’edat;
ja en període prenatal s’observa una important hipotonia que sovint provoca dificultats en el part. En el període neonatal
provoca alteracions de succió i deglució,
la qual cosa dificulta l’alimentació i, per
tant, l’augment de pes i el creixement.
Els nadons amb SPW solen ser passius,
amb poca iniciativa per a la interacció, de
resposta lenta i amb tendència a dormir
moltes hores.
La hipotonia condiciona molt els primers anys de vida. Hi ha un important
retard en les adquisicions com la marxa i
el llenguatge, tot això pot portar a subestimar el potencial del nen amb SPW.

“ Síndrome de Prader-Willi”

A mesura que millora la hipotonia
apareix una de les característiques més
significatives de la síndrome: un interès
excessiu pel menjar, en alguns casos amb
hiperfàgia que si no es controla amb la
dieta pot portar ràpidament a una important obesitat. Actualment, i gràcies al
diagnòstic precoç de la patologia, l’atenció des de nadons i el tractament amb
hormona de creixement (aprovat des de
l’any 2000 a Espanya) un gran nombre
de persones amb SPW arriben a evitar
l’obesitat. Sembla ser, a més, que el tractament amb hormona de creixement té
un impacte favorable sobre el desenvolupament cognitiu i alguns autors assenyalen que també conductual.
El quocient intel·lectual mitjà és de
70, amb un 27% d’afectats en el rang de
capacitat intel·lectual límit; però, fins i
tot en els casos amb millor nivell cognitiu, la conducta adaptativa pot estar
molt per sota del que caldria esperar.
Els estudis neuropsicològics demostren que les persones amb SPW tenen una important rigidesa cognitiva.
Aquest tret, evidentment, es manifesta
també en la seva manera d’entendre el
món i relacionar-se. Tenen grans dificultats per tolerar els canvis i molt poca resistència a la frustració. Les alteracions
de conducta són molt freqüents i sovint
greus i tenen un gran impacte sobre la
qualitat de vida de l’afectat i la seva família.

La relació entre la Síndrome de Prader-Willi i l’autisme ha donat lloc a diferents estudis. En un estudi amb 76 participants, 38 amb disomia i 38 amb deleció,
els resultats van oferir un possible diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista
en el 36.5% del global del grup (Veltman
et al., 2004). El risc era més gran en els
pacients amb disomia uniparental. En un
altre estudi posterior (Descheemaeker et
al., 2006), es van estudiar 59 persones
amb Síndrome de Prader-Willi i 59 controls del mateix nivell intel·lectual, edat
i sexe. En aquest estudi, no es van trobar
diferències significatives entre el grup
amb SPW (19% diagnòstic d’autisme) i el
grup control (15%). En tots dos grups, la
taxa de comorbiditat coincidia amb les
xifres de comorbiditat entre discapacitat
intel·lectual i Trastorn de l’Espectre Autista.
En les diferents investigacions en què
s’estudia aquesta relació es posa de manifest que el risc és superior en els pacients que presenten heterodisomia.
També s’han descrit diversos casos de
trastorns psicòtics en joves i adults que
pateixen aquesta síndrome (Bartolucci, G. i Younger, J., 1994). Generalment,
l’inici és agut i amb abundància de simptomatologia positiva (al·lucinacions, deliris...). La resolució és variada; hi ha casos
descrits de remissió completa després
del brot i altres en què el trastorn es cronifica.
També en aquests estudis s’assenyala
el major risc de trastorn psicòtic per als
casos de disomia uniparental.
SÍNDROME D’ANGELMAN
La Síndrome d’Angelman (SA) està causada per un dèficit de funcionament de
certs gens del cromosoma 15 matern.
En el 70-75% dels casos per una deleció,
en un 2-5% per una disomia uniparental
paterna, un defecte de l’empremta en un
altre 2-5% dels casos i una mutació del
gen UBE3A en el 10%. Afecta a un de
cada 20.000 a 30.000 nounats vius. Afecta per igual a homes i dones i provoca alteracions neurològiques importants com
epilèpsia i atàxia.
El fenotip conductual característic és
discapacitat intel·lectual severa, retard
greu del desenvolupament motriu, tras-

torns del son i absència de parla. Les persones amb SA tenen sovint una aparença
feliç amb riures i somriure freqüents. La
parla està absent en la majoria de casos
o es limita a quatre o cinc paraules amb
sentit, la comprensió del llenguatge és
una mica millor i solen beneficiar-se d’un
sistema alternatiu de comunicació. Els
nens amb SA són habitualment hiperexcitables i tenen greus problemes d’atenció. Són també hipermotòrics. Aquestes
tres característiques són molt marcades
en la infantesa i sumades al trastorn de
son (necessiten menys hores de son que
altres nens i poden tenir conductes molt
distorsionadores associades a l’insomni:

aixecar-se, destruir coses...) fan que la
criança d’aquests nens pugui ser esgotadora. A mesura que van creixent disminueix l’activitat i, en ocasions, en l’adolescència, es presenta el problema contrari.
Les greus dificultats de desenvolupament i comunicació en els nens amb SA,
així com algunes de les seves característiques de conducta, han portat a la pregunta de fins a quin punt aquesta síndrome està associat amb l’autisme.
En un estudi de Chertkoff (2007), es
va enviar el qüestionari “Gilliam Autism
Rating Scale” a les famílies de 248 individus amb Síndrome d’Angelman entre 3
i 22 anys. En aquest estudi, es pretenia

Revista eipea número 5, 2018

31

Carme Brun-Gasca
estudiar les conductes autistes en aquest
grup de nens. Els resultats van mostrar
en la majoria d’ells retards significatius
en el desenvolupament de l’ansietat davant l’estrany, conductes d’imitació i llenguatge receptiu, conductes que també
es donen en l’autisme. No obstant això,
no es van observar en aquests nens altres conductes típiques de l’autisme com
ara: fer rodar o alinear objectes, mirada
a través de l’altre i falta de resposta a la
lloança.
Algunes adquisicions en l’àmbit de
la interacció són també diferents a les
dels nens autistes: el somriure en contextos d’interacció, el plaer en ser agafats a coll, etc. Els autors conclouen que
el greu dèficit que presenten els nens
amb Síndrome d’Angelman pot dificultar
el correcte diagnòstic d’autisme. De fet,
anteriors estudis en la línia d’observar la
comorbiditat entre aquests dos trastorns (Trinllingsgarard, 2004) ja apuntaven
la relació entre el nivell de desenvolupament en els nens amb SA i la presència de simptomatologia autista; aquests
autors, amb una mostra de 16 nens amb
SA, van concloure que el grup que presentava major nombre de símptomes
autistes era el grup amb una edat mental més baixa (mitjana de 9,5 mesos),
mentre que el grup que no presentava
aquests símptomes tenia una edat mental mitjana de 12,3 mesos. Els autors
conclouen que en el grup amb Síndrome
d’Angelman sembla que l’edat mental de
10-12 mesos separa un i altre grup (per
sota, major simptomatologia autista; per
sobre, menor).
En una altra investigació amb 19 infants amb SA (Peters et al., 2004), vuit
d’ells complien criteris DSM-IV d’autisme. Els autors han assenyalat les principals diferències entre el grup SA autista i
els nens amb SA sense autisme. Els nens
amb SA i autisme rarament dirigien les
seves vocalitzacions als altres, no responien al seu nom i, encara que presentaven l’excés de riure típic de la síndrome,
no demostraven gaudir en les situacions
d’interacció. Estaven més centrats en la
relació amb objectes que amb persones
i iniciaven molt poques interaccions. És
de remarcar que tots els nens que no van
rebre el diagnòstic comòrbid d’autisme
32
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presentaven també alguna conducta típicament autista.
Personalment, després d’anys de treballar amb infants amb aquestes síndromes, em segueix cridant l’atenció que
aquells que comparteixen una alteració
genètica puguin tenir estereotípies pràcticament idèntiques o s’autoagredeixin a
la mateixa zona corporal. Però sobretot
trobo fascinant com de diferents poden
arribar a ser i l’importantíssim paper que
juga en el seu desenvolupament i, per
tant en la seva evolució i pronòstic, un
entorn familiar, una intervenció i el seu
propi posicionament vital. No podem
modificar de moment la configuració
genètica, però està clar que això no ens
resta cap compromís terapèutic. l

Fernandez, B.A. i Scherer, S.W. (2017).
Syndromic autism spectrum disorders:
moving from a clinically defined to a molecularly defined approach. Dialogues in
Clinical Neuroscience, 19 (4), 353-371.
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CDIAP GRANOLLERS I UNITAT
NEONATAL DE L’HOSPITAL GENERAL
DE GRANOLLERS:
1
UNA EXPERIÈNCIA COMPARTIDA
“Els gestos mèdics tenen la seva missió,
però la persona està esperant allò invisible,
allò imponderable, allò que podem anomenar un vincle humà,
que no sigui un vincle d’ofici, de salari, tècnic, de saber fer.
Simplement un vincle”.
Christian Bobin 2
– Liria Moran Zaurin –

gats en l’ajuda als infants i als seus pares,
pensant que uns pares cuidats podran
cuidar millor al seu fill i que la seva mirada és insubstituïble.
Per tots nosaltres, ha estat una llarga
trajectòria de col·laboració que encara
continua i que busca reparar i restablir
una continuïtat que es trenca quan un
infant neix massa aviat o quan alguna dificultat important amenaça el seu desenvolupament.

model bio-psico-social on
es treballa la prevenció,
la detecció, el diagnòstic
i el tractament. Per tant,
la col·laboració del CDIAP
amb la Unitat de Nounats
de l’HGG s’emmarca dins
de les funcions de prevenció i detecció
del CDIAP.
Els eixos principals de la col·laboració
són el treball amb els professionals de
primera línia i amb els infants i les seves
famílies per tal de prevenir i pal·liar els
possibles trastorns en el desenvolupament i facilitar els processos de vinculació. Alguns dels casos atesos a la Unitat
de Nounats seran derivats al CDIAP per
un posterior seguiment o tractament.

PRESENTACIÓ DELS DOS EQUIPS
L’HGG és un hospital d’àmbit comarcal
amb una Unitat de Nounats de nivell
perinatal 2B, en la que ingressen infants
nascuts amb més de 27 setmanes de gestació i altres infants que presenten dificultats en el període perinatal.
El CDIAP Granollers té com a objectiu
afavorir el desenvolupament i benestar
de l’infant i la seva família en el marc d’un

RECORREGUT HISTÒRIC.
LA PREVENCIÓ EN SALUT MENTAL
La col·laboració del CDIAP amb la Unitat
de Nounats de l’HGG té una llarga trajectòria que neix d’un interès mutu; el
CDIAP volia acostar-se a l’inici de la vida
dels infants que arribaven al servei per
diferents raons i que tenien en comú un
relat dolorós i difícil dels pares entorn al
naixement. Les professionals de l’àmbit

Psicòloga. CDIAP Granollers.
– Margarita Corbera Arjona –
Psicòloga. CDIAP Granollers.
– Àngels Vázquez León –
Fisioterapeuta pediàtrica i logopeda.
CDIAP Granollers.

C

onvençuts de que la presència dels
pares té un paper cabdal en la cura
dels petits, la Unitat de Nounats de l’Hospital General de Granollers (HGG) va
obrir les seves portes als pares fa molts
anys. Obrir les portes és convidar i convidar és pensar en donar un bon tracte als
que venen a casa, fer el possible perquè
es sentin bé. En aquest sentit, una infermera va dir als pares que l’equip de la
unitat està per arribar on no arriben ells.
La Unitat de Nounats va convidar al
Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (CDIAP) a treballar ple-

1 Expressem el nostre agraïment al Dr. I. Anquela i a l’equip de la Unitat de Nounats de l’Hospital General de Granollers. Especial reconeixe

ment a la Dra. A. Zuasnábar, neonatòloga de l’HGG, a la Dra. F. Rueda, neuropediatra i la M. Camp, fisioterapeuta, professionals del CDIAP
Granollers, per la seva contribució a l’inici d’aquesta experiència.
2 Rodés (2015). Traducció de les autores.
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hospitalari (neonatòloga, neuropediatra) que atenien i derivaven als infants al
CDIAP estaven interessades en la tasca
que fèiem i valoraven la precocitat en
l’ajuda als infants i la seva família.
Es va crear un espai de reflexió i coordinació que va permetre pensar conjuntament com la situació de l’infant en
néixer podia interferir en les primeres
relacions i, per tant, en el desenvolupament posterior tant de l’infant com de
la seva família. La revisió d’un cas clínic,
que presentem més endavant, en el que
les circumstàncies de l’infant van interferir en la construcció dels primers vincles,
desenvolupant un trastorn mental posteriorment, ens va permetre reflexionar
sobre la importància de l’atenció a les
famílies durant l’estada a la Unitat de
Nounats.
La presència a l’Hospital ens va permetre conèixer la feina dels professionals de la unitat, observar els nadons,
conèixer i entendre la situació tan difícil
que vivien les famílies. A poc a poc i amb
l’ajuda de l’equip del CDIAP, del coordinador clínic Rafael Villanueva i de les
professionals externes que supervisaven
la nostra intervenció a la unitat (Carme
Amorós, Míriam Botbol), es va anar organitzant un marc estable de presència
setmanal a la unitat, inicialment per
part d’una psicòloga i, posteriorment,
acompanyada per una fisioterapeuta. A
més, una treballadora social del CDIAP
pot intervenir en els casos en els que es
consideri necessari, coordinant-se amb
l’equip social de l’HGG en els casos derivats.
El cas que presentem a continuació
va portar a la neonatòloga Amalia Zuasnábar, a principis del anys noranta, a proposar al CDIAP treballar plegats dins de
la Unitat de Nounats.
En Marc és un nen que va néixer per
cesària urgent per sospita de patiment
fetal i amb un APGAR de 5/8. Va patir
convulsions en el període neonatal i un
trastorn de la deglució, a causa del qual
va requerir ser alimentat per sonda, havent de mantenir una postura en sedestació per afavorir la posició incorporada,
amb gran limitació de la seva mobilitat i
l’exploració a partir del seu cos.

És derivat al CDIAP als 2 anys i mig
de vida per problemes d’alimentació,
llenguatge pobre, hipercinèsia i actitud
dispersa per l’edat. Després, al CDIAP es
van anar observant problemes de relació
amb els pares molt lligats a l’alimentació
i a la por de que si no menjava es moriria. Es va diagnosticar un trastorn de la
relació amb trets autistes vinculats amb
les circumstàncies de l’inici de la vida del
Marc. Els pares van quedar envaïts per la
por de la mort, per la dificultat d’alimentació que presentava en Marc, focalitzant
l’atenció i la cura en aquest aspecte.
Aquest cas clínic és un exemple de
que quan la maternitat ha de conviure
amb circumstàncies angoixants per als
pares, com la prematuritat o alguna patologia del fill, la “vigilància” per la salut
i la supervivència s’instal·la, prenent el
lloc a la cura i al gaudi que comporta la
criança. La interpretació que fan els pares
dels estats i reaccions del nadó dóna lloc
a desencontres i malentesos desorganitzadors en la criança (Salvador, 2009).
A partir d’aquí, poden aparèixer estats
depressius i sentiments de culpa en els
pares.
Acompanyar als pares en aquests primers moments, donant espai a l’expressió de les seves angoixes, ajudar-los a
detectar els moments més favorables per
entrar en relació amb el seu fill, així com
valorar i posar de relleu els seus gestos
que contribueixen al benestar del petit
són factors de protecció en l’establiment
de les primeres relacions. Quan atenem
a un nen amb diagnòstic d’autisme, ens
trobem sovint amb que els pares ens parlen de que era un bebè molt tranquil, que
no donava feina.
D’altra banda, hi ha casos d’infants
poc reactius que poden fer sentir als pares que no els necessiten, sovint els descriuen com infants “autònoms”. En l’altre
extrem, es troben els bebès que ploren
molt i són difícils de consolar, posant a
prova les capacitats dels pares per fer la
seva funció. En el cas dels infants prematurs, per la seva immaduresa, tenen més
dificultats per mantenir-se en alerta, es
fatiguen aviat i, sovint, quan comencen a
alimentar-se per boca, ho fan adormits.
La seva capacitat d’autoregular-se és en-

cara molt fràgil, així com les capacitats
dels pares per afrontar la criança del seu
fill. Com exposa el Dr. Brazelton (1993),
la mare ha de conèixer i respectar la necessitat de regulació que té el seu fill, en
cas contrari, es sobrecarregarà el sistema
psicofisiològic immadur del nadó i aquest
es protegirà apartant-se d’ella.
Cal posar la mirada doncs en les característiques personals del bebè, en les
capacitats de maternatge dels pares i en
les condicions de l’entorn, en aquest cas
l’hospitalització que necessita l’infant per
sobreviure, sobretot si l’estada és llarga,
com descriu la Dra. Acquarone (2009).
LA VULNERABILITAT EN LES
PRIMERES RELACIONS
A la Unitat de Nounats, sovint s’atén a
pares que han viscut durant la gestació
del seu fill alguna complicació mèdica
com l’amenaça de part prematur, la preeclàmpsia, pèrdua de líquid amniòtic, detecció d’alguna anomalia del fetus, retard
del creixement intrauterí, etc. Són complicacions que fan vulnerable el procés
de vinculació amb el futur fill.
La gestació és un procés biològic durant el qual el fetus es desenvolupa fins
a esdevenir un individu. Però, alhora, és
un procés de desenvolupament emocional en el que els pares es preparen per
a la futura paternitat. Ambdós processos
estan estretament imbricats. És un període durant el qual s’inicia una relació dels
pares amb el fill imaginat, teixint de mica
en mica els primers vincles emocionals
entre ells.
Durant l’embaràs s’experimenten
molts sentiments: il·lusió, pors universals
compartides amb altres pares, molta incertesa, desig de que tot vagi bé, etc. Pare
i mare aniran construint junts una idea
del seu fill i de la relació amb ell. Però
quan durant la gestació apareixen les
complicacions esmentades anteriorment,
tot aquest procés queda amenaçat.
En els casos d’amenaça de part prematur es requereix que la gestant faci
repòs i potser un ingrés hospitalari, de
vegades fins al final de la gestació. El ritme habitual de la dona s’atura i l’embaràs
que, en un principi, seguia un procés normal, de sobte necessita controls mèdics
freqüents i medicació.
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La dona gestant queda envaïda per
ansietats de mort molt intenses. La por
de perdre el seu fill es fa patent i això
comporta un patiment molt important.
Apareixen sentiments de culpa: es pregunta què ha fet per desencadenar el
part i sovint no troba la resposta.
Ha quedat enrere la vida familiar, la
feina, els preparatius per l’arribada del
seu nadó. Té sentiment d’enyorança
d’allò que vivia i sentia vers l’embaràs i el
seu fill. Potser té fills petits a qui ara no
pot atendre i això la fa patir. Tot plegat
la pot dur a un estat de tristesa i d’ansietat que pot arribar a ser important quan
l’ingrés es perllonga molt, com el cas que
es descriu a continuació, una observació
que reprodueix el material que s’utilitza
per a les supervisions.

Il·lustració de Joana Curbera Moran.

El responsable de la Unitat de Nounats de l’HGG demana la intervenció del
CDIAP en el cas d’una gestant ingressada
per amenaça de part prematur per presentar un estat emocional molt alterat.
Presenta un aspecte molt inflat, ulls
vermells, trista. Pare i mare estan molt
seriosos. Ella de seguida diu: “Porto 69
dies ingressada, ja no puc més. Voldria
que em diguessin que la nena està bé,
que poden retirar la medicació, però no
36
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t’ho diuen. Ho entenem”. Explica que
només dos mesos va gaudir del seu embaràs. Té por de no estar bé quan neixi la
nena. “Si a totes les mares els hi passa, a
mi més”. Això la preocupa molt. Diu que
no ha portat roba d’embarassada, no té
fotos d’embarassada. Res del que va imaginar és com el que li toca viure. “No puc
més, necessito sortir d’aquí, que em toqui
el sol”.
En aquesta situació es veu molt clarament com es produeix un primer moment de ruptura vers el procés d’embaràs imaginat i desitjat. Posteriorment,
quan el nen prematur neix finalment, els
pares es confronten amb la imatge d’un
fill que no reconeixen com el fill fantasiejat. Un bebè tan fràgil, petit, tan depenent de les cures mèdiques. La imatge
de vulnerabilitat del seu fill els pot fer
sentir com a pares també vulnerables.
Aquest escenari emocional ens fa
pensar en que es donen factors de risc
per a que es desenvolupi un trastorn en
la vinculació que pugui derivar en un
Trastorn de l’Espectre Autista, ja que
ambdós partenaires de la relació són
fràgils, així com les condicions en que
es donen les primeres relacions.
En primer lloc, no només l’infant és
prematur, sinó que els pares també ho
són, amb la càrrega de dolor i culpa que
això els hi comporta. Alguns pares poden dir, i quants no s’atreveixen a verbalitzar, que la situació que estan vivint
els sobrepassa i voldrien allunyar-se’n,
desaparèixer, evitant així fer més mal al
seu bebè del que senten que ja li han
fet portant-lo a la vida en condicions
tan precàries. Els pares poden sentir
que els millors cuidadors del seu fill són
els metges i infermeres de la unitat i retirar-se. Mare i pare poden dur a terme
amb el seu fill les cures bàsiques com
són la higiene i l’alimentació, però les dificultats en el període pre-peri-postnatal
del seu fill poden interferir en el desenvolupament de les funcions paternes.
Això pot donar lloc a un estil de relació
que comprometi l’entramat d’intercanvis
relacionals que són la base del posterior
desenvolupament emocional del bebè,
tan danyat en els infants que desenvolupen un Trastorn de l’Espectre Autista.

D’altra banda, el bebè que neix massa aviat compta amb menys recursos
per entrar en relació, atesa la seva immaduresa i la seva fragilitat per integrar
allò que ve de l’entorn. Malgrat que les
unitats neonatals són cada vegada més
conscients de minimitzar les manipulacions i evitar el dolor en la cura dels nadons, no podem deixar de pensar en la
repercussió que aquestes poden tenir si
pensem que allò que necessita en aquella edat gestacional en que neix és l’ambient uterí. Els pares sovint es pregunten
si el seu fill tindrà records d’aquesta etapa de la seva vida. No tenim altra resposta que posar en valor la seva presència.
El que sí sabem, per l’experiència d’atendre nens més grans, és el pes del record
en els pares que condiciona la imatge
que tenen del seu fill i la relació que estableixen amb ell.
Un factor de risc és l’adequada interpretació o no dels senyals que provenen
del nadó. Això facilitarà o dificultarà sintonies i diàleg en la relació diàdica del
bebè amb els pares. El nounat prematur
o amb alguna dificultat en el període
neonatal necessita més temps per anar
assolint les diferents etapes maduratives. Acompanyar als pares en el ritme
de cada nadó els permetrà reconèixer
i adaptar-se als seus diferents estats.
Quan això no es dóna, es produeixen
malentesos, patiment entre ells que produeix desànim i preocupació, ja que els
pares necessiten rebre senyals de progrés per part del nen. L’acompanyament
als pares per part dels professionals de la
unitat, juntament amb els professionals
del CDIAP, facilitarà l’ajust als ritmes del
bebè i a les seves característiques idiosincràtiques.
D’altra banda, la mirada dels professionals ajudarà a diferenciar si les reaccions del nadó li permeten autoregular-se per recuperar el benestar o bé són
conductes de protecció quan es senten
envaïts pels estímuls provinents de l’entorn que el seu sistema nerviós no pot
integrar. És important discernir si aquestes reaccions són de protecció o es tracta
de conductes de replegament que s’han
de considerar com a signes d’alerta que
poden ser l’origen d’un Trastorn de l’Espectre Autista.

OBSERVAR-APRENDRE-ESCOLTARCONTENIR-PENSAR
Quan els professionals del CDIAP entren
per primera vegada a la Unitat de Nounats experimenten emocions intenses.
Veure infants tan petits que caben en
una sola mà i el dolor dels seus pares és
impactant. Allà passen moltes coses a un
ritme ràpid i amb uns codis i un llenguatge, en gran part, nous per nosaltres.
En aquest sentit, el mètode d’Observació de Bebès d’Esther Bick ha estat per
nosaltres una eina tant d’aprenentatge
com de contenció. L’aprenentatge del setting de l’observació també ens ha ajudat
a construir un enquadrament del treball
a la Unitat de Nounats. Compartir i supervisar les nostres observacions amb
l’equip de professionals del CDIAP i rebre
l’ajut de professionals externs ha estat fonamental per avançar en el treball.
La nostra mirada cap al nadó a través
de l’observació fa que els professionals
de la Unitat de Nounats també s’aturin a
mirar-lo moguts per una certa curiositat.
Això desperta comentaris i reflexions de
les infermeres sobre com es deu sentir
l’infant. També evoquen els seus propis sentiments o experiències personals
entorn a la maternitat i/o experiències
doloroses, identificant-se amb els pares.
Però, alhora, per tal de realitzar la seva
tasca, les infermeres han de poder-se
distanciar d’aquestes identificacions i fer
una dissociació operativa necessària.
Amb el temps i molta prudència, hem
anat fent assenyalaments de la situació
observada a l’equip d’infermeria de la
unitat. Sobretot, ens centrem al voltant
d’actituds i maniobres de bones pràctiques que contribueixen al benestar dels
petits. Posem paraules als “gestos que
curen” de les infermeres, també als moments difícils en la seva pràctica i al patiment que suposa per a elles, conscients
de que l’objectiu és conèixer i comprendre la seva tasca i sumar pensament per
millorar el benestar del nadó.
El personal de la unitat ha de fer-se
càrrec de l’estat emocional dels pares i,
alhora, de les necessitats dels nadons,
tant a nivell de cures mèdiques com
emocionals.
L’expressió de les seves ansietats permet a les infermeres FER (cures, alimen-

tació, vigilància...) i també ESTAR amb el
nadó i els seus pares.
L´ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES
PER PART DE L’EQUIP DE LA UNITAT
Els professionals de la Unitat de Nounats
són els que es fan càrrec d’aquesta nova
unitat familiar que genera el fill, facilitant
les primeres experiències relacionals en
situacions no exemptes de dificultats. Els
professionals reben a uns pares espantats, preocupats, confosos i, en el cas de
les mares, pot afegir-se que es trobin en
condicions físiques molt fràgils després
d’ingressos perllongats o parts complicats.
En particular les infermeres, amb la
seva presència constant, apropen als pares a les necessitats del seu fill, respectant el ritme de cada família. Han d’establir una distància justa per permetre la
intimitat i, alhora, procurant la seguretat
que dóna la seva presència.
Acompanyar els pares durant l’estada
a la unitat, cuidant les necessitats de relació diàdica dels pares amb el seu fill, és
de cabdal importància ja que facilita l’inici dels primers vincles emocionals entre
ells. En aquest sentit, parlarem del Mètode Cangur.
EL MÈTODE CANGUR
És interessant recalcar que el Mètode
Cangur, que tan bons resultats va donar
i que va ser implementat en els més moderns hospitals del món, va néixer de la
precarietat de les unitats neonatals que
no disposaven d’incubadores suficients.
L’objectiu primer era donar escalfor
al nadó que, per la seva immaduresa, no
pot encara regular la seva temperatura,
però l’eficàcia del mètode ens parla també de l’escalfor que donen els vincles.
El Mètode Cangur consisteix en que
la infermera col·loca el nadó a sobre del
pit de la mare, pell a pell. Els seus moviments curosos i segurs mostren a la mare
que el seu petit no és tan fràgil i que el
seu cos li pot oferir una escalfor i benestar com només ella li pot donar. Cal dir
que el pare també fa cangur o bé algun
altre familiar en el cas de que els pares
no ho puguin fer.
Observar una mare fent cangur ens
evoca l’embaràs, les mans de la mare

acaricien l’esquena del petit a través de
la roba, el van reconeixent i aprenent a
sostenir un bebè tan fràgil. El pare, en
aquests moments, retroba el seu paper
al costat de la mare. Estant en silenci al
costat d’aquesta unitat pare-mare-nadó,
la mare evoca el seu embaràs que no es
va poder completar, parla de les seves
pors, de la seva enyorança.
Al llarg de les setmanes els cossos es
van acoblant, el petit s’acomoda en el
cos de la mare que l’acull. A poc a poc,
la mare va coneixent les preferències
del seu fill, “sempre busca posar-se en
aquesta postura, posa la maneta així,
s’agafa a la meva roba...”. Fins i tot reconeixen postures que havien vist en les
ecografies, recorden els seus moviments
incipients quan estava a la seva panxa.
Piontelli (2002) ens parla, en el seu estudi de la vida prenatal, de la continuïtat en
els patrons de moviment: “No pot considerar-se que cap patró neonatal s’origini
en el moment del naixement, doncs el
fetus té ja el repertori de moviments que
podrà observar-se en el nounat. La única
diferència radica en la qualitat del moviment, molt probablement degut a la influència de la gravetat després del part”.
Es compassen els ritmes, algunes mares reprenen cançons que havien cantat
durant l’embaràs. El petit retroba el ritme
del cor, de la respiració de la mare, l’olor,
la veu...
De vegades, aquest desitjat i beneficiós retrobament mare-nadó és un procés difícil; de vegades, les mares i pares
necessiten allunyar-se d’aquesta dolorosa realitat. Quan les infermeres capten
aquests comportaments de la mare s’inquieten i, conjuntament amb el CDIAP,
es creen espais per a que es pugui parlar
del que observen, aportant la compressió que ajudarà a acostar-se al sentiment
de la mare, permetent aquest moviment
d’acostament i allunyament cap al bebè.
Recordem les paraules de De Ajuriaguerra (1983): “El concepte de “diàleg
tònic-postural” es correspon amb un procés d’assimilació i, sobretot, d’acomodació entre els cossos de la mare i del nadó.
El petit és sostingut per la mare, pot canviar de postura, moure’s per tal de trobar
sensacions de benestar, formes de regulació o diferents maneres d’expressió
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en una acomodació contínua i recíproca
entre la mare i el nadó, donant-se entre
ells una especial manera de comunicació
que, progressivament, es va fent intencional per part del nen i que l’adult interpreta i a la que dóna resposta” 3.
FRAGILITATS I COMPETÈNCIES
El bebè té un paper important en el moment de la trobada pares-nadó. Malgrat
la seva immaduresa i fragilitat, donarà
pistes, facilitarà el camí per aquest en-

tia, no consta pare i té un altre fill de 2
anys.
Les infermeres del torn de matí veuen poc a la mare. Havia vingut durant les
primeres setmanes al matí, però en les últimes setmanes ve poc i ho fa a la tarda.
Quedem en que la citaran la propera setmana perquè la puguem veure. En aquesta observació en Jofre té un mes i setze
dies de vida. La mare ofereix el pit al Jofre
per primera vegada i el petit s’hi agafa
amb força traça. La mare se n’alegra, diu

Niuet.

contre. Mostrar les competències del petit i donar significat emocional a les seves
reaccions facilita que els pares es puguin
posar en el lloc del nadó i comencin a
posar paraules al que creuen que està
sentint. Per exemple, quan la mare toca
amb el dit la maneta oberta del seu fill i
aquest la tanca, s’hi agafa, quan obre els
ulls al sentir la seva veu o quan atura el
moviment en sentir el seu nom pronunciat pel pare.
En Jofre va néixer amb 28 setmanes
de gestació amb un pes de 1190 grams.
La mare ingressa a les 26 setmanes de
gestació per amenaça de part prematur.
Se li administren dues dosis de medicació
per madurar els pulmons i dues setmanes
després es practica una cesària per sagnat i placenta prèvia. A la història figura
control irregular de la gestació, sociopa3 Traducció de les autores.
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que creu que té llet, li dic que sembla que
al Jofre li agrada. En Jofre obre una mica
els ulls. Li poso la mà per protegir-lo de
la llum que no és intensa, però sembla
molestar-lo. En Jofre obre més els ulls
i dirigeix la mirada a la mare. Comento
que ell sembla estar molt a gust i que està
mirant a la mama. La mare diu: “Sí que
em mira!”. Li dic que també està sentint
la seva veu que coneix. “És que jo parlo
molt”, diu la mare. Se’l mira una estona
en silenci. Diu en veu baixa que pensava
que no hi veia... Li dic que ho pot fer perquè ella l’ajuda, està als seus braços i li
està donant el pit... En Jofre deixa de mamar, descansa i hi torna.
L’acompanyament a la mare afavoreix
l’apropament d’aquesta a la individualitat
del seu fill, a les seves competències, posant de relleu els moments d’encontre.
La contenció que li ofereix la mare faci-

lita al nadó l’expressió de les seves incipients capacitats relacionals. Segons el
Dr. Brazelton (1993), una de les competències importants del nadó és la capacitat del contacte visual que contribueix a
vincular a la mare amb el seu fill, tal com
hem vist en el cas del Jofre que mira a la
mare i aquesta se sent mirada pel seu fill.
Aquest intercanvi de mirades és un mitjà
que afavoreix i reforça el procés de vinculació emocional.
LA CONTENCIÓ EMOCIONAL
A PARTIR DEL COS DEL BEBÈ
Quan el bebè està dins de l’úter està en
un ambient calent, acollidor, on existeix un límit com és la paret uterina, on
sent els sorolls fisiològics de la mare.
Es mou quan la mare ho fa i també per
ell mateix. Mentrestant, el seu sistema
neurològic es va formant, creant connexions. Si el nadó neix prematurament,
aquest procés s’interromp i li resulta
molt difícil fer front i processar tota la
informació que li arriba, perquè la seva
immaduresa fa que es desorganitzi amb
facilitat. Tot i que el bebè intenta autoregular-se fisiològicament, sovint presenta senyals d’estrès, que poden esgotar les seves energies i necessita ajuda
per organitzar-se.
L’observació ens ha ajudat a conèixer
el llenguatge del nadó, reconèixer els
signes i senyals que presenta. Per tal de
poder assistir-lo en la seva autoregulació,
cal observar la seva activitat espontània,
la seva postura i les seves respostes als
estímuls.
Al llarg del temps, juntament amb
les infermeres, s’han anat implementant
mesures protectores com: tapar la incubadora per disminuir al màxim les llums,
fer servir “niuets” o corronets.
El niuet és un petit corró de roba que
envolta el cos del nen.
Les infermeres, amb la informació
que els dóna el neonatòleg, preparen
tot el necessari per l’ingrés del nadó a
la unitat. El “niuet A MIDA” forma part
d’aquests preparatius. Amb l’ajuda de la
fisioterapeuta del CDIAP, es confecciona
en funció del pes i la talla del nadó, bus-

cant mantenir correccions posturals, evitar deformitats, afavorint la contenció i
el confort i, alhora, permetent la llibertat
de moviment.
El prematur, especialment si té menys de 30 setmanes d’edat gestacional,
presenta hipotonia, amb les consegüents dificultats per vèncer la gravetat.
Els seus moviments són sobretot espasmòdics, ràpids i bruscos i les seves extremitats estan en extensió. En un medi
en el que no està envoltat de líquid amniòtic que facilita els seus moviments,
és important poder col·locar al nadó en
diferents postures (decúbit supí, decúbit
pro i decúbit lateral; sent el pro i el lateral les més organitzadores) i evitar al
màxim la seva desorganització i les possibles deformitats.
L’ús dels niuets afavoreix la contenció
física del nadó, alhora que l’ajuda a trobar més fàcilment el seu estat de calma.
La imatge del nadó contingut dins dels
nius retorna als pares una visió de major
benestar i confort del seu fill.
ELS INFANTS QUE ESTAN SOLS
A qui li plora el bebè?
Sovint a la Unitat de Nounats es donen
situacions en que els pares no poden

Fent cangur.

tenir cura del seu fill durant l’estada a la
unitat per diverses raons (malaltia de la
mare, dificultats socials, dificultats emocionals...).
L’absència dels pares requereix d’una
especial atenció en la coordinació i comunicació entre els professionals que
estan a càrrec del nadó. Aquestes situacions generen sentiments intensos i, sovint, contradictoris en els professionals
de la unitat. Quan els pares estan presents, són ells els que, en diàleg amb els
professionals, donen una continuïtat a
través del progressiu coneixement que
tenen del seu fill.
Recollint els comentaris i malestar de
les infermeres, vam dedicar un dels espais de trobada amb l’equip d’infermeria
a reflexionar plegades a l’entorn d’aquestes situacions: pensar des de l’infant, des
dels pares, des d’elles i des de la institució. Les infermeres poden sentir frustració quan els pares no estan en condicions
de rebre el que elles els ofereixen: ajuda,
acompanyament, informació, en definitiva, facilitar i reparar un procés interromput. Vam reflexionar en relació a allò que
anaven expressant les infermeres, observant que, sovint, els pares que menys demanen són els que més necessiten. Les

infermeres tenen al cap a la mare en la
seva absència i ho transmeten al petit, li
parlen d’ella. És important posar especial
cura en la comunicació amb els pares, interessar-se per ells, convidar-los a venir.
De vegades, es poden escurçar les distàncies físiques i/o emocionals a través
de converses telefòniques, amb la màxima benevolència per no contribuir al seu
sentiment de culpa.
Els casos de retirada del nadó pels
equips de protecció a la infància són especialment dolorosos i complexos, sobretot
si la mare o ambdós pares han estat presents a la unitat cuidant del seu fill, que li
serà retirat. La complexa intervenció dels
serveis de protecció a la infància sovint
fa difícil la desitjada protecció i prevenció
de la salut mental de l’infant i dels seus
pares. Observem que en aquestes situacions s’actua ràpid i, possiblement, així
ha de ser, però és desitjable pensar amb
calma en tots els factors de protecció i
amb tots els serveis implicats.
Fruit de les trobades amb l’equip de
professionals de la Unitat de Nounats,
estem valorant la possibilitat d’elaborar
un petit relat que acompanyi l’informe
mèdic de l’infant quan marxi de la unitat. Podríem anomenar-ho un “Informe
Emocional-Relacional”. Es tractaria d’un
relat que contingués descripcions qualitatives, observacions de les infermeres, competències i fragilitats del petit...
En definitiva, que reflecteixi la mirada i
cura que ha rebut, que ha estat mirat i,
per tant, ha estat en el cap d’algú. Si la
mare i/o el pare l’han cuidat, serà molt
valuós que, en el futur, l’infant retrobi
allò que han fet per ell i també ho serà
per la família o institució que l’aculli. És
desitjable que, siguin quines siguin les
circumstàncies dels pares, la unitat sigui
un espai de mirada benevolent, sense
judicis i que posi la mirada i acompanyi
les funcions i l’estat maternal.
ESPAIS DE COORDINACIÓ ENTRE
EL CDIAP I L’EQUIP DE LA UNITAT
DE NOUNATS
Els professionals del CDIAP estan
presents en el moment en que l’equip de
la unitat es troba per parlar de l’evolució
de cada infant ingressat, per conèixer
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cada cas en relació a la situació orgànica del nadó, evolució i preocupacions.
Ens interessem per com es comporta el
nadó i com estan els seus pares. Preguntem per generar un espai de diàleg en
aquests aspectes i recollim la demanda
per a la nostra intervenció; nadons excessivament tranquils o molt irritables,
pares aparentment no gaire preocupats
o amb una angoixa que es prolonga i que,
de vegades, no es correspon amb l’estat
del nadó... En el cas de que es valori conjuntament que l’ajuda del CDIAP serà necessària per risc en el desenvolupament,
sospita o diagnòstic de patologia de l’in-

Fotografía de Joana Curbera Moran.
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fant, el neonatòleg ens presenta als pares, iniciem l’acompanyament a la família
durant la seva estada a la unitat i, posteriorment, quan l’infant és donat d’alta.
ESPAIS DE REFLEXIÓ AMB L’EQUIP
D’INFERMERIA
A poc a poc, s’ha anat consolidant un
espai regular de trobada amb l’equip d’infermeria de la unitat. Juntament amb la
supervisora d’infermeria vàrem anar organitzant sessions, inicialment d’un caire
més formatiu, en diferents horaris, facilitant que tots els torns d’infermeres i auxiliars hi poguessin assistir. Aquestes tro-

bades s’han anat transformant en espais
de reflexió conjunta sobre temes que reflecteixen els interessos i preocupacions
de les infermeres. Alhora, serveixen de
punt de trobada entre els diferents torns,
permetent el diàleg tan necessari entre
els professionals que estan en contacte amb intenses ansietats. En aquestes
trobades hem pensat conjuntament en
el confort postural del nadó, en les primeres relacions i el vincle, en la tasca del
CDIAP, en el llenguatge del nadó, en els
pares que no poden tenir cura del seu fill,
en l’alta hospitalària o en l’entrada d’avis
i germans a la Unitat de Nounats.

EMPORTAR-SE LA INFERMERA A CASA
La mirada conjunta del món “mèdic”
i el món “psicològic” que ens ha permès
aquesta experiència posa de relleu el valor i la complexitat del treball en xarxa
entre els dos serveis, que contribueix a
prevenir els trastorns del desenvolupament. Pel CDIAP ha estat i és un privilegi estar presents a l’inici de la vida dels
infants perquè ens ha permès entendre,
amb més profunditat, el relat de les famílies que han passat per dificultats durant
el naixement i primer temps de vida dels
seus fills. L’impacte que produeix veure
infants tan petits i fràgils ens acosta a
comprendre el dolor dels pares i les seves
reaccions i, alhora, constatar el valor de
la prevenció i la intervenció precoç.
Hem estat testimonis de la complexitat de la tasca de l’equip de professionals
de la Unitat de Nounats, que ha d’afrontar situacions de gran dificultat amb els
petits i, al mateix temps, acompanyar
l’angoixa dels pares. La nostra presència
continuada i l’observació, en un medi de
tecnologia i actuacions ràpides, ens permet aturar-nos, individualitzar, conèixer
i posar paraules als gestos quotidians
de les infermeres de la unitat i donar-los
la dimensió emocional de “gestos que
curen” o, com parlàvem en el grup de
supervisió, de “la relació que cura i no
costa diners”. Per als pares, el moment
de deixar la unitat és un moment desit-

jat i, alhora, temut. Alguns pares han comentat que voldrien “emportar-se” a la
infermera a casa. Nosaltres pensem que
ben segur s’emporten el haver-se sentit
acompanyats en la comprensió i la cura
del seu fill. La mirada benevolent dels
professionals que els han acompanyat
sense judicis facilitarà el punt de partida
per a la criança del seu infant. l

Fernández Rego, F.J. i Gómez Conesa, A.
(2012). La fisioterapia en el presente y
futuro de los niños que nacen demasiado pequeños, demasiado pronto. Revista
Fisioterapia, 34 (1), 1-3.
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L

a neuropediatria
ha
evolucionat
molt en l’atenció als
nens amb autisme.
Podem dir que en la
dècada dels vuitanta vivia d’esquena al
TEA i el considerava,
des de la vessant mèdica, un problema
propi de la psiquiatria. La pobresa de
les proves complementàries hi contribuïa. Recordo que en la meva etapa de
formació hospitalària com a pediatre i
neuropediatre en aquells anys, només
puntualment es comentava aquest diagnòstic i era per derivar el nen al Servei de
Psiquiatria Infantil.
Progressivament, l’interès per atendre als nens amb TEA en els serveis de
neuropediatria va anar augmentant,
sobretot per l’increment de les demandes que portaven a aquest diagnòstic i
per l’evolució dels estudis de laboratori
a l’abast dels neuropediatres (genètics
complexes, metabòlics, neuroradiològics...) cada cop més precisos i variats.
També va contribuir-hi, al meu entendre,
el treball dels neuropediatres de CDIAP
que, interessats en aquesta patologia,
l’hem portat als serveis hospitalaris.
Actualment, el TEA es considera un
trastorn del neurodesenvolupament, en
el que el neuropediatre pot ajudar, so-

bretot, en la detecció, aprofundint en el
diagnòstic d’un possible trastorn genètic
primari específic de TEA amb possible
consell genètic, cercant altres problemes
neurològics que l’originin o el condicionin (Síndrome de Rett, Síndrome X fràgil, esclerosi tuberosa, epilèpsia, infecció
congènita, tòxic prenatal, malformació
cerebral... ) i participant en projectes
de recerca, que s’han multiplicat en els
darrers anys. En quant al diagnòstic, cal
diferenciar el clínic, que es basa en la
història clínica, en l’exploració neurològica i en les característiques relacionals
i comunicatives del nen que observem,
del genètic. El clínic es fa en el context
del CDIAP en coordinació amb altres
professionals que hagin atès al nen. El
diagnòstic genètic es fa mitjançant l’estudi del material genètic en el laboratori
hospitalari especialitzat. Actualment ja
coneixem una sèrie de gens, que anomenem candidats, que apareixen alterats
en alguns nens amb autisme tot i que
només els trobem en una petita proporció d’aquests nens. Trobar aquestes
alteracions pot permetre fer un consell
genètic per a futurs fills de la parella. Generalment, és el genetista qui transmet a
la família el resultat de l’estudi genètic i
el neuropediatre del CDIAP pot complementar la informació, sovint complexa
pels pares. Aquesta informació pot ser
viscuda pels pares de maneres molt diferents. És important tenir això en compte
i poder donar una resposta adequada als
interrogants i vivències d’aquells pares
concrets.
Darrerament, va prenent més força
l’evidència de la interacció entre genè-

tica i entorn com a element bàsic en
el desenvolupament humà. Els neuropediatres que treballem en els CDIAP
hem aportat aquesta visió als pediatres
d’atenció primària i als nostres companys hospitalaris sovint reticents a la mateixa. L’epigenètica està aportant actualment la possibilitat d’entendre i estudiar
aquesta interacció. La regulació del funcionament dels gens està condicionada
per elements de l’entorn. Les experiències del nen són una crida o senyal per
estimular o inhibir gens de determinades
zones cerebrals. La regulació del treball
dels gens en el cervell, connectat al món
a través dels sentits, seria especialment
intensa i això condicionarà l’estructuració i funcionament cerebrals. L’experiència sensorial va acompanyada d’una
experiència emocional que també estarà
en joc en la regulació dels gens que comentava. Encara ens queda camí per entendre millor aquest mecanisme en general i, en el cas del TEA, en particular. El
coneixement d’aquest funcionament pot
comportar un risc, ja present en alguns
tractaments actuals dels nens amb TEA.
Si podem influir en les experiències, per
què no les dissenyem per condicionar
les conductes que volem modificar? Des
del meu punt de vista, és un error greu
sobretot pel risc de substituir la funció
parental de criança basada en la relació,
l’estimació i la naturalitat per un “programa terapèutic” artificial interessat més
en els símptomes que volem canviar que
en la comprensió del nen com a persona.
En el futur es pot obrir una nova via
terapèutica, la “reparació” dels gens
afectats o dels reguladors de la seva ac-

1 En els CDIAP de Sant Feliu de Llobregat / Sant Vicenç dels Horts, Igualada, Mataró i Granollers. Actualment, jubilat.
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tivitat. Actualment, això encara queda
lluny, però el coneixement del funcionament dels gens va avançant de manera
exponencial, gràcies a diferents tècniques de laboratori i computacionals.
Aquest plantejament pot obrir dilemes
ètics complexes, tant per a les famílies
com pels professionals, que hauran de
regular-se des de la comunitat social.
Amb això entrem en un terreny ètic nou,
la possibilitat de fer canvis en l’estructura o funcionament dels gens per curar
o millorar una malaltia, però sense una
evidència clara del seu efecte o amb la
intenció de modelar característiques
personals “a la carta”.
Personalment, he pogut treballar en
diversos CDIAP i establir un intercanvi
amb companys d’altres disciplines. La
meva comprensió del TEA ha anat evolucionant també gràcies a aquest intercanvi. Amb el temps, he pogut anar
entenent la necessitat d’un treball coordinat entre els diferents professionals
del CDIAP i d’una diferenciació en les
funcions. Aquest aspecte és especial-

«Conectar (neuronas)», Janina Riera.

ment difícil ja que, amb la voluntat d’ajudar al nen i a la família, podem fàcilment
fer intervencions que interfereixin aspectes ja treballats pel company i propis
de la seva especialitat. Trobar l’equilibri
entre saber respectar els teus límits i,
alhora, ser permeable a entendre i treballar amb conceptes d’altres disciplines
fa especialment difícil, al meu entendre,
el treball del neuropediatre de CDIAP.
Per créixer en aquests aspectes, la coordinació amb els companys, mitjançant
les reunions clíniques i de coordinació,
és una eina bàsica, com també ho és la
supervisió d’equip.
La meva funció ha estat sobretot en
la vessant preventiva i de detecció, fent
un treball de coordinació i de suport
als pediatres i infermeres pediàtriques
d’atenció primària; en l’etapa diagnòstica, aportant els meus coneixements en
la clínica del TEA i en l’estudi de possibles patologies acompanyants; i, en
l’etapa de seguiment, per valorar l’evolució i pensar en equip en possibilitats
d’adequació de l’entorn a la situació del

nen. Al llarg del temps, he anat veient la
importància de la meva relació amb la
família del nen i això ha comportat una
evolució en aquest aspecte.
En la detecció, que en els CDIAP considerem important ja que permet una
intervenció primerenca, vull destacar
un aspecte: cal donar temps a la família perquè s’adoni de les dificultats del
nen. Si bé és cert que sovint la detecció es fa massa tard, hem de cercar un
equilibri en el procés des de la sospita a
la derivació en el cas dels pediatres de
primària o des de l’acollida a la comunicació del diagnòstic en el CDIAP. Penso
que cuidant això, també estem cuidant
el procés terapèutic en si. Voler avançarnos en el procés que han de fer els pares
per adonar-se de les dificultats del nen o
d’acceptació del diagnòstic pot posar en
risc el procés terapèutic, en afavorir reaccions no desitjables. Una altra qüestió
que recolza aquesta prudència és el risc
d’un diagnòstic incorrecte de TEA. Ens
trobem sovint amb situacions de retraïment de la relació de base emocional o
sensorial que poden fer pensar en autisme. Certament, són nens que cal atendre i que hem de considerar que estan
en situació de risc. Si fem el diagnòstic
de TEA de manera precipitada (fals positiu) podríem generar una preocupació
innecessària en els pares. A l’altre extrem, hem d’evitar la demora en la comunicació del diagnòstic quan aquest
és clar. Aquesta comunicació és sovint
difícil i cal fer-la tenint en compte la situació familiar, amb els espais de temps
que siguin necessaris i d’acord amb la
resta de companys que participen en
l’atenció d’aquell nen.
Penso que és necessari que el neuropediatre del CDIAP participi en el
procés diagnòstic d’un nen amb sospita de TEA. Però considerant el que he
comentat abans, convé que ho faci de
manera flexible, valorant la situació del
nen i de la família. Quan el nen té un
retard en el seu desenvolupament o
altres símptomes neurològics, com pot
ser una regressió, crisis epilèptiques o
trets dismòrfics serà més clara la mirada neurològica inicial. Hi ha patologies
que sabem que porten associats trets
autistes. Caldrà valorar si ens trobem
davant d’aquesta situació. Diagnosticar,

Revista eipea número 5, 2018

43

Dr. Pere Pérez Olarte

per exemple, un problema genètic específic d’una altra malaltia com pot ser la
Síndrome del cromosoma X fràgil, ens
ajudarà a entendre millor el que està
passant al nen i obre la possibilitat a un
consell genètic. Si es tracta d’una hipoacúsia podrem fer el seu tractament específic.
El diagnòstic de les dificultats de relació i comunicació en si és molt delicat,
sobretot en els nens petits que s’atenen
al CDIAP. El diagnòstic de TEA comporta
una situació de gravetat i el risc de congelació de les esperances de progrés que
condicioni el vincle afectiu entre pares i
nen. La necessitat de fer un acompanyament als pares en la comprensió de les
necessitats i dificultats del nen és molt
important. El neuropediatre pot participar en aquest aspecte i convé que ho
tingui present en els seus seguiments.
L’atenció del nen autista és difícil.
És una patologia greu de la relació i la
comunicació que genera molts interrogants, sovint sense resposta o amb
respostes parcials del neuropediatre. Al
meu entendre és fonamental que considerem a la família com element nuclear
per ajudar al nen. Molt sovint els pares
neguen el problema o demanen solucions ràpides que no són viables i poden
enfadar-se amb el/els professional/s. A
partir de la meva experiència penso que
poder aconseguir la confiança dels pares
i la seva receptivitat per a escoltar el nen
és molt important. El nen amb autisme
expressa de manera diferent, però expressa. Acompanyar als pares en el procés d’anar entenent les expressions del
seu fill pot millorar la confiança en ells
mateixos, en els seus recursos i fer-los
sentir més propers al nen. I al mateix nen
també el pot ajudar el sentir que estan
fent un esforç per entendre’l i enfortir la
seva confiança i el seu interès pel món.
El neuropediatre pot valorar la conveniència de tractament farmacològic.
Cal ser prudent en la seva utilització a
les edats dels nens atesos en el CDIAP,
però pot ser útil, sobretot, en nens amb
conductes disruptives amb agressivitat
o autoagressivitat o amb irritabilitat importants. Sempre ha de ser un complement al tractament psicològic i acordar
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la seva utilització amb la família un cop
informada.
En el seguiment evolutiu, el neuropediatre pot completar la seva valoració
diagnòstica indicant exploracions complementàries si ho considera necessari
(analítiques de sang, EEG, proves neuroradiològiques que comporten sedació, estudis d’audició...). Cal valorar amb
cura la seva indicació, ja que poden incrementar el malestar del nen, que es
pot expressar potser amb més aïllament
o problemes en la conducta. És important explicar a la família el motiu de la
indicació de les proves i en què consisteixen. Convé no forçar-les si la família
es manifesta en contra, però sí explicar
clarament el nostre motiu i els beneficis
que es podrien obtenir. Aconsello que
demanin acompanyar, en la mesura que
sigui possible, al nen al fer-les i anar-li

«Escuchar (oído)», Janina Riera.

explicant amb antelació en tant en quant
que la situació del petit ho permeti. Com
generalment s’han de fer en un centre
hospitalari, habitualment ha d’intervenir
un altre neuropediatre per fer la petició
de proves. Des dels CDIAP hem insistit
en poder-la fer directament, però l’organització de les Conselleries no ho ha fet
possible de moment. Hospitals i CDIAP
depenen de Conselleries diferents. Poder demanar directament les exploracions evitaria malestars a la família i al
nen relacionats amb la repetició de la
història i d’exploracions clíniques. També
suposaria un estalvi econòmic rellevant.
Un cop fetes les exploracions, el neuropediatre podrà explicar els resultats de
manera entenedora.
El neuropediatre del CDIAP pot explicitar en el seguiment les millores
que va apreciant. L’evolució dels nens

amb TEA és variable. Habitualment, es
produeix una millora significativa en les
fases inicials de l’atenció en el CDIAP.
Poder transmetre això ajuda als pares
en aquesta fase de molta incertesa i patiment. També l’actitud d’escolta de les
inquietuds i dubtes dels pares donant
respostes sinceres i assequibles, ajudarà
possiblement a refermar la confiança
terapèutica en el CDIAP, que ja he comentat.
Tot aquest treball del neuropediatre
comporta una càrrega emocional important per a ell mateix, ja que es tracta
d’una patologia que genera molt pati-

ment en els pares i els nens, patiment
que tots els professionals anem sentint
i tractem d’alleugerir. En la meva experiència m’ha estat molt útil poder parlar
i pensar sobre això amb els companys
(treball en equip) i supervisors. He tingut
la sort de poder treballar en equips amb
supervisió externa que també ha permès treballar aspectes emocionals dels
professionals. Poder posar sobre la taula sentiments, dels companys o propis,
m’ha permès entendre millor les vivències profundes que genera l’atenció a la
petita infància en general i als nens amb
autisme en especial. l
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ESCOLA VIVER CASTELL DE SANT FOIX:
TERÀPIA D’HORTICULTURA PER A
JOVES AMB TEA
– Jordi Fernández –
Psicòleg. Consorci d’Educació de
Barcelona. Escola Viver Castell de Sant
Foix. Santa Maria de Martorelles
(Barcelona)

E

ns proposa l’equip
eipea, poder explicar l’experiència
de la nostra institució, l’Escola Viver
Castell de Sant Foix,
en relació a les persones amb Trastorn
de l’Espectre Autista (TEA).
Ens plantegem aquesta oferta com
una oportunitat per a poder reflexionar
i mirar endarrere en el procés que ha
suposat per l’escola la incorporació, ara
farà onze anys i, per tant, relativament
recent, d’aquests joves a la nostra oferta
formativa.
UNA MICA D’HISTÒRIA
El Castell de Sant Foix va ser creat fa més
de quaranta anys per l’Ajuntament de
Barcelona i va suposar acollir la proposta
d’un grup de professionals sensibilitzats
i esforçats per millorar i ampliar el camp
de l’educació i la inserció sòcio-laboral
de persones amb necessitats educatives
especials a través de la teràpia d’horticultura. S’oferien i s’ofereixen estudis de
qualitat en jardineria i horticultura, amb
programes adaptats i un entorn immillorable. Al llarg de la seva formació, actualment un PFI 1 per a joves amb edats
entre els setze i els vint-i-un anys, els
nois/es tenen la possibilitat de participar
activament en fires i exposicions del sector, col·laborar en el manteniment de di1 Programa de Formació i Inserció.
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ferents espais urbans, entrar en contacte
amb empreses de jardineria com a estudiants en pràctiques i, en molts casos,
desprès de dos o tres anys de formació,
ubicar-se com a jardiners a les nostres
ciutats, tant de la comarca del Barcelonès
com del Vallès Oriental.
LA TERÀPIA HORTICULTURAL
Aquesta disciplina va cobrar importància
ja al segle XIX quan Thomas Kirkibride,
psiquiatre de Pennsilvània, parlava de les
seves virtuts: “La granja i l’hort ofereixen
mitjans admirables per a una ocupació
útil dels malalts mentals, remei per millorar i calmar els nervis, la intranquil·litat
i l’excitació, així com afavorir la gana...”.
En el segle XX es continua parlant, a
través de la fundació Menninger, d’aquesta activitat “que situa a la persona a prop

de la terra i a prop de la mare naturalesa,
de la bellesa i el misteri inescrutable del
creixement i del desenvolupament natural dels éssers vius”.
Aquest últim fragment fa referència a
un fet important: el jove deixa de ser objecte de cura i es converteix en cuidador.
Seria molt pretensiós per part nostra pensar que encara mantenim aquest
esperit terapèutic i educatiu únicament
a través de la jardineria i l’horticultura,
però sí que reconeixem els beneficis que
poden obtenir les persones amb TEA que
passen per la nostra formació. Aquestes
capacitacions les podem observar en diferents nivells:
- Intel·lectual: adquisició d’un nou
saber, nou vocabulari i noves tècniques
específiques de l’ofici.

Davant de la rigidesa i el sentir-se
falsament complerts per part dels joves
amb TEA, el fet d’interessar-se mica en
mica i adquirir nous coneixements amb
els quals poder transitar i posicionar-se
diferent, com a “experts”, els ajuda a
sortir del seu món petit i segur per començar a compartir habilitats amb la resta de companys.
És llavors quan veus que comencen
a deixar les guies metropolitanes, de
metro, de trens... i comencen a fer-te
preguntes sobre plantes, a agafar guies
d’horticultura, a fer comentaris com
“profe”, avui he treballat molt i he tret
un sis i sentir-se, en certa manera, empoderats. Aquest procés té a veure amb la
posició del grup i el torrent de ganes de
treballar, de competir, de millorar... de
créixer i tenir un paper al món. El grup,
com ja veurem, és heterogeni en quant
a les dificultats que presenten els seus
membres, però també és un grup dissenyat i pensat per poder contenir i exigir,
al mateix temps, esforç i adaptació a les
noves circumstàncies.
- Social i comunicatiu: formes de
relacionar-se amb el grup des de la cooperació, el treball en equip, la responsabilitat i l’adaptació als canvis, la flexibilització de les seves rutines, la substitució
progressiva de rituals invalidants per
d’altres més adaptatius.
El fet de compartir espais comuns
com l’aula, menjador, autocar, vestidors... ja és en si mateix un gran repte i un
objectiu dels primers mesos. Ens trobem
amb joves que no poden entrar al menjador pel soroll o per l’olor. Se’ls ajuda a
que, de forma progressiva, puguin anar
assumint la necessitat de fer-ho si volen
treballar de jardiners o de qualsevol altre ofici, ja que hauran de ser capaços
d’utilitzar diferents espais. És en aquest
moment on comences a acompanyar,
de forma gairebé individual, posant paraules a les pors, fomentant les ganes
de superació (desig-objectiu), ajudant
i sostenint (mitjançant tutories, espais
d’atenció individual amb els psicòlegs),
fins que, de forma gradual, comencen
a utilitzar altres estratègies per poder
suportar les pors. De mica en mica ja no
es neguen a utilitzar l’autocar, deixen de

Realitzant tasques de jardineria fora de l’escola: manteniment de parcs.

voler venir en taxi i es plantegen utilitzar els cascos de la radio i/o ocupar el
seient de davant de la porta de sortida
o es canvien al vestidor i et diuen: ara
ja sé que quan criden o s’insulten no em
volen matar.
- Personal-emocional: augment de
l’autoestima, control emocional i adaptació progressiva a noves demandes,
canvis continus i anticipats, projecció i
interès pel seu propi futur.

Els primers dies, les persones amb
TEA ho passen força malament. Arribar
a un nou centre implica fer el dol de la
institució anterior, amb totes les pèrdues
que suposa: amics únics, temes i interessos únics, control i ritme interioritzats, jo
només puc parlar amb nois que parlin en
català i els agradin els ocells, és que jo ja
m’esforço o però vosaltres sempre voleu
més (zona de desenvolupament proper).
A través del treball in situ amb la resta
de companys o dels tallers d’habilitats

Adquirint i compartint coneixements a l’espai d’aula.
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socials i de mentalització, tallers amb
membres que comparteixen dificultats
semblants, comencen a introduir altres
temes, poden observar la dificultat que
té l’altre en parlar sempre del mateix i
veus que fan un intent de portar altres
discursos i comencen a interessar-se per
poder quedar fora de l’escola o compartir
estones de pati amb més companys.
El contagi del grup, sobretot en cursos més avançats, on el tema central és
jo vull treballar, jo vull estudiar, jo seré,
jo faré... ajuda a impregnar-se d’aquesta
projecció i a posicionar-se fora del rol de
la discapacitat. És llavors quan el treball
d’autonomia vial, cura personal, etc. comença a tenir més significació.

jove que funciona amb “bateries solars”
i els dies ennuvolats no pot treballar o al
que no pot ajupir-se i llença les plantes
des d’una posició dreta. Treballar totes
aquestes resistències de forma gradual,
fer que el grup, per una banda, entengui i, per l’altra, pressioni pertanyen als
reptes de l’inici escolar i gairebé de tot el
primer curs. El fet d’arribar a compartir
espais, fires, exposicions, obres externes, pràctiques d’empresa amb d’altres
professionals, amb d’altres companys
primer crea una gran por, jo no vaig escollir això, jo volia ser cuiner, jo ho deixo, ja
no vinc més..., però una vegada superat
empodera i ajuda a dibuixar horitzons i
capacitats noves.

Projecte integral de primer curs: elaboració d’un jardí.

- Físic-laboral: desenvolupament de
les tècniques motores fines i gruixudes,
coordinació psicomotriu, orientació espacial i equilibri a través de la utilització
d’eines i maquinària en activitats a l’aire
lliure.
El treball d’auxiliar jardiner/a és relativament previsible i anticipable, els
horaris ben establerts ajuden a planificar la setmana, el primer contacte es fa
des de la motivació i la significació, és
a dir, que sigui útil i relativament atractiu. A partir d’aquí ens podem trobar al
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REPTES I ESTRATÈGIES
Com som capaços de poder mantenir,
en alguns casos, el desig i la possibilitat
de millorar la qualitat de vida d’aquests
joves? Joves que s’incorporen a grups
heterogenis, d’entre deu i dotze alumnes, amb companys amb diverses dificultats, trastorns mentals greus, trastorns de conducta, deficiència intel·lectual
lleu-moderada, TDAH, trastorns socials,
emocionals, en situació de desemparament… D’una banda, amb l’esmentada
situació privilegiada del nostre centre, a

la muntanya de Santa Maria de Martorelles, en un entorn motivador i dinàmic.
D’altra banda, amb la capacitat del
personal docent, educadors, psicopedagog, psicòleg clínic, treballadora social...
una capacitat que està en continua evolució i adaptació gràcies a les diferents
formacions i assessoraments realitzats
per tal de poder contenir i acompanyar
en els diferents reptes que ens plantegen
aquestes persones.
En concret, en la cerca del desig de
l’alumne, desig que moltes vegades a
l’inici no coincideix amb la nostra proposta jardinera. És llavors quan cal captar la
seva motivació a través de diferents tallers, que acompanyen en el temps a les
tasques jardineres, alguns de caràcter
prelaboral, com els tallers d’habilitats
socials-mentalització, autonomia personal o vial, prevenció en conductes de
risc, utilització de xarxes socials o d’altres més especialitzats com el taller de
maquinària, mercat-comercialització,
obra externa, cuina amb productes de
l’hort o qualsevol altra incipient motivació en forma d’activitat que possibiliti al
jove poder ser acompanyat per l’educador, el tutor, el psicopedagog, el professor tècnic o per qui sigui capaç de crear
un vincle segur i de compromís a partir
del qual començar a incrementar habilitats laborals i arribar a convergir en el
nostre objectiu d’inserció sòcio-laboral.
De vegades podran, a través de les
empreses col·laboradores, incorporar-se al mercat laboral, d’altres hauran
estat capaços de projectar-se en diferents interessos laborals o formatius,
altres hauran adquirit més seguretat i
capacitats a l’hora de relacionar-se amb
nous amics i companys, alguns augmentaran la seva autonomia vial o personal.
De vegades, fins i tot, arribem a
acompanyar a les famílies en el procés
d’ubicació en les noves necessitats i assumpció dels riscos dels nous reptes, tot
entenent el dol que suposa el canvi que
experimenten els joves que venen de
l’etapa educativa obligatòria i surten amb
noves demandes, nous coneixements,
noves fites i noves capacitats.
Famílies també preocupades pel
futur, pel que farà el seu fill si no aconsegueix la inserció a nivell laboral, per

Parada de venda de plantes al mercat de Mollet.

quina continuïtat acadèmica pot tenir
quan l’evolució no ha estat l’esperada,
amoïnats per quan voldrà sortir i tenir
amics, quan els nois demanen més autonomia econòmica, tot això espanta a
les famílies.
El treball des de tutoria i psicopedagogia és, aleshores, el d’ajudar a les famílies a elaborar les pors o les frustracions i
buscar nous recursos, nous espais, noves
formacions, nous serveis que puguin convertir-se en referents i guia una vegada

acabin l’etapa al Castell. La derivació és
important per poder tancar un cicle amb
els alumnes que arriben amb un discurs
semblant a m’he equivocat venint aquí,
estava molt millor a l’altra escola, fins
després de la festa de fi de curs i el comiat en el que, moltes vegades, veus que
el noi que havia començat amb nosaltres
espantat, incapaç de deixar la motxilla,
se’n va amb algunes eines i estratègies
més per poder fer front a la seva vida
quotidiana i amb frases com us podré

venir a visitar?, jo vull continuar... També és important per a les famílies, a qui
el que més horroritza és que es quedi
tancat a casa i perdi tot el que ha après
aquí, ajudar-les a situar les capacitats
reals del jove i els possibles recursos que
poden utilitzar.
Ens pregunten quina especificitat tenim amb les persones amb TEA i jo crec
que, a banda del que ja hem exposat anteriorment, l’acompanyament, l’adaptació als tempos, les anticipacions, els
tallers, els espais jardiners. El que fem
és ajudar-los a circular per aquest torrent de demandes, exigències i situacions noves sense que s’arribin a desbordar emocionalment. I, quan s’arriba
a aquest extrem, reculem, repensem
juntament amb el jove la demanda i intentem donar el suport adequat. Llavors
tornem a deixar-lo caminar, tot esperant
que en algun moment sigui capaç d’extrapolar i deambular una mica més segur,
amb una mica més de flexibilitat i comprensió dels altres.
El gran repte ha de ser continuar pensant diverses maneres de fer demandes
adequades i adaptades a les capacitats
de cada jove per tal d’ajudar-los a ampliar les possibilitats de relacionar-se, tenir cura de si mateixos i, en alguns casos,
integrar-se laboralment. Això passa per
ampliar la nostra pròpia capacitat d’adaptació, relativitzar el temps i entendre als
joves des de les seves necessitats. l
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JUAN LARBÁN:
LA DIMENSIÓ HUMANA
Equip eipea1

J

uan Larbán et comença a cuidar a través del correu electrònic quan, amablement, accepta ser entrevistat per l’equip
de la revista. Continua fent-ho per telèfon
quan parlem per concretar la trobada i
ens facilita tots els detalls. I acabes sentint-te cuidat quan et mostra el seu despatx i t’ofereix la seva cambra de bany privada, abans de començar l’entrevista. En
Juan ens va dedicar sis hores d’un dissabte
del mes de març en les que va desgranar i entrellaçar la seva vida personal i la
seva trajectòria professional en un encontre a Eivissa tenyit en tot moment per la
seva càlida dimensió humana. En aquest
temps, vàrem conversar, vàrem alimentar
l’estómac i els sentits amb un excel·lent
àpat i vam compartir sessions de treball
gravades que ens va mostrar i que va analitzar amb nosaltres.
Vam arribar al seu despatx amb les lectures del seu llibre i dels seus articles molt
al cap, però sense un guió preestablert per
a l’entrevista. En Juan se n’alegra, tot i que
sospitem que té molt clar què ens vol explicar. I ho fa començant de la millora manera possible, parlant-nos d’allò que el va
motivar a dedicar-se a la psiquiatria i a la
psicoteràpia: “Van ser motius personals...
La meva mare va morir de càncer quan jo
tenia dinou anys i vaig haver de cuidar als
meus germans petits, em portava nou i
onze anys amb ells. El meu pare era veterinari i va haver de dedicar-se a treballar al
poble on érem per mantenir-nos a tots. Les
dificultats de lidiar amb els meus germans
em van dur a pensar en el tema relacional, psicològic, em van fer veure que era
molt difícil la meva tasca de fer de pare i
de mare sense ser-ho i necessitant jo un
pare i una mare també... Crec que aquella
va ser la motivació per dedicar-me a la psiquiatria i a la psicoteràpia”.

Nascut a Saragossa l’any 1946.
Llicenciat en Medicina per la Facultat de la Universitat de Saragossa l’any 1971.
Metge rural fins a l’any 1974.
Treball i Formació Especialitzada -com a Psiquiatra i Psicoterapeuta de nens, adolescents i adults- a Suïssa fins a l’any 1984.
Cap del Servici de Salut Mental Infanto-Juvenil d’Eivissa i Formentera fins a l’any 1992.
Consulta privada des de llavors.
Assessor d’APFEM (Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad
Mental y de Niños y Adolescentes con Autismo y Otros Trastornos Generalizados del
Desarrollo) des de la seva creació l’any 1995 fins a l’any 2012.
President d’ADISAMEF (Asociación para la Docencia e Investigación en Salud Mental
de Ibiza y Formentera) des de la seva creació l’any 2007 fins a la seva extinció l’any
2017.
President de la Fundación Pitiusa Pro-Salud Mental des de la seva creació l’any 2015.
Professor del Màster Oficial en Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil de la Universitat de València.
“Jo sóc “maño”, de Saragossa, i la carrera de medicina vaig fer-la allà. Quan
la vaig acabar, era l’any 1970”. Ens convida a aixecar-nos i buscar-lo a l’orla que
penja de la paret. Després de l’inevitable
esment al pas del temps, reprèn el tema
de la maternitat mostrant-nos el quadre
de Picasso (Desemparats) imprès a l’orla:
“Aquest quadre m’agrada molt, sobre la
maternitat... Per la tristor que desprèn,
però també per la proximitat entre la mare
i el nen en la situació de misèria”. Ens fa
notar, així mateix, el lema que acompanya
al quadre, “el metge guareix de vegades,
alleuja quasi sempre i consola sempre”,
per advertir-nos del “risc que correm els
metges d’adherir-nos a la fantasia de l’omnipotència”.
En Juan ens situa a l’època: “La psicoteràpia no existia, la psiquiatria era la de
manicomi”. Ens relata les experiències de
reforma i humanització en un esbós de
psiquiatria comunitària: “Però la humanització i la reforma del manicomi era tole-

1 Text redactat per Josep Mª Brun. Traducció de l’original en castellà a càrrec de l’equip eipea.
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rada per l’administració franquista fins a
cert punt. El límit era quan hi havia més
democràcia i humanització al manicomi
que a fora”. Ens retrotreu al psiquiatre
Montoya Rico i al seu treball dirigint el Sanatorio Psiquiátrico de Conxo (es desperten a la nostra memòria les imatges d’un
llunyà i sospitós incendi), a Santiago de
Compostela, dels obstacles i impediments
amb els que es van trobar tots els qui van
pretendre modificar aquell statu quo.
És un moment de decisions professionals claus: “Em vaig adonar de que, abans
de començar a intentar formar-me en psiquiatria, necessitava una identitat més
consolidada com a metge. Vaig voler assegurar-me la identitat de metge i vaig estar
treballant tres anys com a metge rural,
fent de tot, va ser una experiència per mi
molt positiva i molt madurativa. Em vaig
casar estant de metge al poble”. Després
d’aquella etapa, “jo tenia pensat, segons
com veiés el panorama a Espanya, marxar
fora. En aquella època, tenia força domi-

ni del francès pels meus orígens, els meus
avis paterns eren d’origen francès. Vaig
descartar França perquè tenia un sistema
de beques molt difícil d’aconseguir. Aleshores vaig pensar en Suïssa o en anar a
Canadà, a Quebec. Tot i així, em vaig presentar a una plaça de resident a Santiago
de Compostela i la vaig obtenir... Però, a
banda de mal pagat, em vaig adonar de
que si seguia a Espanya hauria de fer més
política que clínica i vaig dir-me a mi mateix: no, això no és per mi, vull formar-me
bé en l’aspecte clínic ”.
Després d’una temporada al Quebec,
formant-se en toxicomanies i dependències de l’alcohol, en Juan inicia una llarga
estada a Suïssa: “La meva experiència a
Suïssa va ser fabulosa. Mentre els meus
companys havien d’acabar l’especialitat
en dos anys aquí, jo em vaig permetre el
luxe de formar-me durant deu anys, guanyant-me molt bé la vida, en una època
i uns indrets en els que la formació era
psicodinàmica”. El primer any, a l’hospital
psiquiàtric de Neuchâtel, no va obtenir el
que desitjava. Tot i que va aprofitar per
formar-se en neurologia i neuropsiquiatria
amb l’equip de l’hospital, va haver de dedicar la major part del seu temps a realitzar tasques de docència a l’escola d’infermeria. Els nou anys següents els va passar
al sector est, a la ciutat de Montreux (“la
del famós festival de jazz”, ens apunta), al
cantó de Vaud: “Quatre anys de clínica,
dos ambulatoris i tres a infanto-juvenil”.
En Juan desgrana, un xic abstret, la
seva biografia. I quan és interromput, t’escolta atent, sense un mal gest, res que denoti que ha hagut d’aturar el somieig del
seu relat per atendre a la teva pregunta
o comentari. Però no tornes a preguntar
perquè de seguida entens que hi haurà
temps per retornar sobre cada tema, que
sempre mantindrà oberta l’escolta.
Ens parla de com van començar a desenvolupar la psiquiatria de sector a Suïssa, més tècnica, a diferència de la comunitària, més en contacte amb la població;
ens parla de com de ben diferenciada
tenien la psiquiatria d’adults, d’ancians i
d’infants, comentari que acompanya amb
una queixa per la tremenda lluita que va
caldre, i encara cal, lliurar a Espanya tant
per al reconeixement de l’especialitat mèdica de psiquiatria d’infants i adolescents

(ja reconeguda oficialment, però sense
desenvolupar) com de la psicologia clínica
infanto-juvenil; de com la psiquiatria i la
psicoteràpia cobrien totes les necessitats
del sector, tant ambulatòries com hospitalàries, així com d’institucions intermèdies del tipus hospitals de dia.
Dos anys abans d’acabar la formació,
li proposen desenvolupar l’assistència i la
salut mental d’infants i adolescents a Eivissa i Formentera. Malgrat el projecte era
atractiu, es va estimar més acabar la seva
formació. I el van esperar. A l’any 1984,
finalment, esdevé cap del Servei de Salut
Mental Infanto-Juvenil d’Eivissa i Formentera, càrrec que ostentarà fins l’any 1992:
“He de dir que en aquell moment només hi
havia l’estructura assistencial que va muntar (l’Alberto) Lasa a Bilbao i la que jo vaig
muntar aquí”. Ens descriu l’estructura: “El
centre base estava aquí a Eivissa. Érem el
cap de servei, que era jo, una psicòloga
adjunta i tres becaris psicòlegs que rebien
formació i, a part, una beca. Després, a
cada municipi vam crear un gabinet psicològic i psicopedagògic, de manera que

els pares no havien de viatjar. Els psicòlegs
van arribar a ser vint, que s’estaven formant i treballant pel Patronat per a la
Salut Mental y Benestar Social d’Eivissa i
Formentera, en el qual hi havia el Consell
Insular i els Ajuntaments de les illes juntament amb entitats com Creu Roja, Cáritas,
etc. El que tenia de bo aquesta fórmula
és que era comunitària, però amb una
orientació psicodinàmica. Les entrevistes
i les consultes tenien una durada mínima
de tres quarts d’hora i es van arribar a fer
14.000 intervencions a l’any per un mòdic
preu, perquè els psicòlegs que treballaven
als gabinets es comprometien a no cobrar
més que la tarifa d’honoraris mínima que
fixava el col·legi de psicòlegs i, a canvi, rebien formació dos matins a la setmana.
Un servei públic amb dos matins de formació a la setmana! La fèiem nosaltres o
portàvem gent de fora. Els serveis socials
finançaven els tractaments que els pares
no podien assumir i els pares que podien
pagaven aquest mínim”.
Aquesta part de pagament privat va
portar a la discòrdia. I en Juan torna a

Desemparats, Pablo Picasso.
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queixar-se de la ingerència de la política
en la clínica. No es va admetre que un
servei públic tingués una part privada i
ell, disconforme amb l’endreç que van intentar fer, va demanar una excedència de
dos anys per dedicar-se a la consulta privada: “Tot es va desmantellar. Jo em vaig
estranyar molt de que el desmantellament
d’un servei com aquell no provoqués una
mobilització en la població i em vaig preguntar què havíem fet malament. Vaig
adonar-me de que havia estat fet molt des
del model suís i era més una psiquiatria
de sector que comunitària, amb la quan
cosa no s’havia desenvolupat un teixit
associatiu suficientment important com
perquè aquesta reacció s’hagués donat.
Aleshores em vaig dedicar a donar suport
a les famílies de persones amb malaltia
mental adultes per crear una associació,
que és APFEM (Associació Pitiüsa de Familiars de Persones amb Malaltia Mental) i
que va integrar en el seu sí a infants i adolescents amb greus trastorns del desenvolupament, incloent l’autisme. He estat
ajudant-los com a assessor des d’abans
de la seva creació, a l’any 1995, fins al
2012 en què, per desacords amb la junta
directiva, entre d’altres motius pel canvi
d’orientació, ho vaig deixar”. La seva tasca
a l’associació era la de formar als equips,
supervisar el treball clínic i donar suport,
orientar i assessorar a la junta directiva.
“Va ser una feina molt interessant mentre
la junta directiva estava per la feina i tenia
clar l’esquema que havia desenvolupat en
el què el meu lloc era un espai de transició
entre la junta directiva i els professionals”.
Passa aleshores a potenciar una associació creada amb fins formatius a l’any 2008
amb ocasió del congrés de SEPYPNA celebrat a Eivissa. L’associació, anomenada
ADISAMEF (Associació per a la Docència
i Investigació en Salut Mental a Eivissa i
Formentera), organitzava jornades científiques anuals (“molt importants quan
teníem pressupost”) fins a l’any 2015 que,
amb l’esgotament de la junta i les poques
possibilitats de renovació, desapareix.
La darrera experiència, fins a l’actualitat, es vehicula a través de la Fundació Pitiüsa Pro-Salut Mental, de la què fou president des de la seva creació a l’any 2015.
“El que va fer la fundació no és crear
equips, no crear centres, sinó aprofitar els
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recursos existents. Va crear una normativa perquè s’hi poguessin adherir professionals o grups de professionals i centres
que complissin la filosofia de la fundació.
És a dir, una comprensió psicopatològica
relacional, orientació psicodinàmica o
com a mínim relacional/emocional. Admetíem que poguessin ser conductuals,
però sempre i quan estiguessin supeditades les tècniques conductuals a la relació
i que hi hagués una tasca de supervisió,
que realitzaria jo. L’únic que va complir
els requisits fou el centre de desenvolupament infantil Arrels”. En Juan està content amb la feina feta. Van aconseguir
recaptar fons suficients com per assumir
tractaments d’infants petits i de les seves
famílies, en modalitat de centre de dia,
arribant a les 17 hores setmanals de teràpia: “Van fer progressos espectaculars,
infants d’un any i mig, dos, tres anys...”.
A poc a poc, la fundació perd els recursos
per complir els fins estatutaris que s’havia imposat “i estem ara, pràcticament,

en procés de dissolució de la fundació
també”.
El relat ens deixa un regust agredolç,
admirats per l’empenta creativa i la qualitat clínica dels diferents projectes, però
alhora dolguts pel caire efímer dels projectes, pels diferents i continuats tancaments de programes assistencials de gran
abast. No podem evitar preguntar-li com
es porta aquest dol. “Jo crec que pot ser
dur al principi, però aleshores te n’adones
de la finitud i com tu t’apropes també a la
teva es crea una visió diferent. Crear alguna cosa que transcendeixi, que tingui un
objectiu de permanència, és força utòpic.
Cal que es reuneixin força elements favorables perquè això tingui lloc. Al final,
m’he quedat amb la satisfacció de que,
malgrat m’hagués agradat que això durés més, mentre ha durat s’han fet moltes
coses i molt bones. Jo no sóc creient i, per
tant, la transcendència la situo en que és
molt important per mi deixar empremta
i, efectivament, jo m’adono que amb això

que hem anat fent i creant s’han generat
empremtes... que han arribat tan lluny
com Barcelona -afegeix mirant-nos amb
somriure sorneguer-. Als pacients els sorprèn molt, quan ho comprenen, que el motor del desig és el sentiment de mancança.
Quan alguna cosa s’interromp i no pots fer
el dol o et costa fer-lo, hi ha sensació de
buidor, de manca d’alguna cosa, que t’impulsa a implicar-te en nous projectes aprofitant l’experiència anterior... Són etapes,
etapes que, en interioritzar-les, com faig jo
ara, et fan adonar de que darrera de tot
això està la fantasia de l’eternitat, de que
hi ha com un desig de que la cosa s’eternitzi i t’adones de que, com estiguis atrapat
per aquesta fantasia, al final et tornes un
partidari de l’homeòstasi anticanvi...”.
L’interès del Juan per l’autisme ve de
lluny, de la seva estada a Suïssa. “La preocupació i pregunta que jo em feia era la
següent: com és que aquests infants, tant
important i necessària que és la interacció i el contacte amb altres humans per
desenvolupar-se com a persones i arribar
a ser subjectes, amb el que aquesta paraula vol dir, renuncien a això? I allà he
percebut una part activa de defensa que
s’instaura molt precoçment en aquests
infants... com és que hi renuncien? Què
estan vivint per arribar a aquesta renúncia i a aquest desastre evolutiu? Aquesta
ha estat la motivació professional que
m’ha dut a aprofundir en això”. Aquest
interès va tenir continuïtat a la consulta,
on ha atès a infants molt petits amb dificultats relacionals i de comunicació derivats, bàsicament, per dos pediatres amics
d’Eivissa, molt sensibilitzats amb el tema.
Aquesta conscienciació el va dur, fins i
tot, a la realització de jornades de formació per a pediatres. “I així és com em vaig
anar convencent de que l’autisme es pot
detectar amb molta més precocitat del
que es detectava, com a mínim el risc de
funcionament autista. I com sempre penso que és millor intervenir que deixar-ho
passar, per reduir els factors de risc, vaig
començar a fer un treball clínic ja pensant
amb una ment més investigadora. El fruit
va ser-ne el llibre2”.

Coincidim en la importància d’una intervenció primerenca, sense necessitat
d’esperar a un diagnòstic quan es donen
factors de risc significatius. Parlem del
Programa AGIRA, que compartia la mateixa preocupació i objectiu. “Em vaig
adonar ràpidament de que els diagnòstics
eren tardans i els tractaments més encara. S’està fent prevenció terciària, s’estan
intentant reduir les seqüeles a aquestes
edats en què es tracten”.
En el seu llibre, en Juan desmunta els
mites sobre l’autisme que percep, entre
ells el d’allò genètic. “Desmuntar el mite
d’allò genètic, d’allò incurable, lògicament també, d’allò irreversible, de que
si hi ha alguna lesió cerebral ja l’hem espifiat, això va a pitjor... El descobriment
de que l’apoptosi neuronal havia estat
interpretada erròniament; que és una
poda neuronal, no una mort cel·lular
programada de tipus genètic... Tot això
s’ha pogut desmuntar i ho desmunto
en el llibre, però he de dir que està molt
arrelat”. En Juan s’estira els cabells quan
reflexiona sobre l’epigenètica, terme que
va encunyar Waddington ja al 1942, que
només ara comença a posar-se de relleu i
deixa la genètica en segon pla: “Fixeu-vos
quants anys d’obscurantisme! Jo sempre

dic que en medicina estem encara atrapats en les lleis de Mendel”.
Apareix també el tema de la inefable
evidència científica. En Juan és molt crític
amb aquesta visió de la ciència i amb la
tendència a privilegiar els protocols: “Una
cosa va unida a l’altra, amb la qual cosa
tot allò que és la relació amb el pacient o
la persona passa a ser secundari, es deshumanitza cada cop més el vincle... És un
desastre. I s’amaga el finançament per
part de la indústria farmacèutica de les
investigacions anomenades científiques”.
Ens recomana la lectura de Javier Peteiro,
que parla de l’imperialisme d’allò científic, el que ella anomena cientificisme: la
creença en que la ciència és l’única possibilitat de coneixement3.
Entrem en la seva forma de treballar a
partir de la importància del treball amb els
pares que en Juan subratlla. Recalca que
ell no separa pares i infant per atendre’ls
per separat, excepte quan el nen és gran i
percep que la seva patologia -en principi
d’origen interactiu- ha estat suficientment
interioritzada, formant part del seu món
intern. “Ho faig si a més percebo en l’infant el desig o necessitat d’un espai propi i
veig que és capaç de superar l’angoixa de
separació i pèrdua, aprofitant l’espai indi-

Santa Eulària des Riu, Eivissa.

2 “Vivir con el autismo, una experiencia relacional. Guía para cuidadores”. Ed. Octaedro, 2012. Editat també en francès: “Vivre avec l’autisme,

une expérience relationnelle. Guide à l’usage des soignants“. Editions Érès, 2016.

3 “L’ autoritarisme científic”. Ediciones Miguel Gómez, 2010.
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vidual que se li brinda en presència dels
seus pares que, per part seva, accepten la
creació i desenvolupament d’aquest espai
transicional entre el terapeuta i el seu fill”.
Quan la separació es produeix, “li dic al
nen... hem de col·laborar i remar junts en
una mateixa direcció els teus pares, tu i jo.
I si és a l’escola, els mestres i també el teu
pediatre... jo seré molt respectuós amb la
intimitat del que parlem i treballem aquí,
però tinc el dret i l’obligació d’informar
a qui t’està ajudant de les meves impressions respecte a la teva evolució i el treball
terapèutic que estem fent. El mateix quan
veig als teus pares, parlo amb els teus
mestres o el teu pediatre; tinc tot el dret
i el deure de comunicar-te a tu les meves
impressions sobre el treball que faig amb
ells, el que veiem i el que no veiem, així
com el que aconseguim i el que no aconseguim. Això és el que a mi m’ha donat molt
bons resultats fins ara. Amb la qual cosa,
aquella fórmula suïssa de separar per assolir una major i millor asèpsia terapèutica...”, deixa la frase enlaire.
Explica que treballant d’aquesta manera no ha tingut rivalitats amb els pares
o que les que hi ha hagut al principi, han
desaparegut: “Els pares senten que són
part activa, que no són persones que són
apartades, que tenen un valor, que se’ls
té en consideració, que a demés estàs
oferint, sense posar-los en qüestió, una
manera d’entendre als seus fills que els
obre portes insospitades per a ells...”. En
Juan defensa el privilegi d’allò interactiu i
allò epigenètic en els problemes mentals,
incloent l’autisme. També, de la responsabilitat compartida del que denomina
l’entorn cuidador: família, pares, el propi
infant, professionals, dispositius assistencials, societat... “Una de les tasques a
fer amb les famílies és ajudar-los a anar
transformant, a poc a poc, el sentiment
de culpa que paralitza en un sentiment
de responsabilitat. Perquè la culpa que
paralitza psicològicament segueix el camí
de l’expiació de la culpa a través del càstig, l’autocàstig o el càstig extern cap a un
mateix. En canvi, transformar això en sentit de responsabilitat et porta a corregir
l’error o a reparar el dany”.
Els seus comentaris ens condueixen a
demanar-nos sobre la idea del cuidador,
que no només és qui cuida, sinó també
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és qui rep les projeccions de l’infant o de
la patologia. En Juan ha reflexionat sobre
el tema en diversos articles, també en el
seu llibre. Fa èmfasi en les supervisions i
en els seminaris teòrics de lectura que
tenen com a objectiu la cura del cuidador
professional. “Quan era responsable del
Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil,
vaig tenir molt clar que si no hi havia un
espai de cura en el que ells (els professionals) sentissin que estaven sent cuidats
en el procés assistencial i acompanyats
en el mateix procés que seguien amb els
pacients i les seves famílies, seria una
fracàs ràpidament, perquè es cremarien,
descompensarien o abandonarien ràpidament aquesta trajectòria”.
Cuidar al professional perquè faci front
també a les projeccions de l’infant i de la
seva família, perquè encaixi, integri i utilitzi terapèuticament el que rep d’ells, perquè li permeti no desanimar-se, no avorrir-se, “no desinvestir-se”. Remarquem
com capta de seguida l’infant amb autisme aquest estat en nosaltres. “Mirar cap
a dins té el seu problema per a ell, però
mirar cap a fora, sobretot amb la mirada
perifèrica... són uns mestres”, adverteix
en Juan i el porta a parlar-nos del que per
ell constitueix l’essència de l’autisme. “Així
va ser com vaig arribar a adonar-me dels
factors de risc més importants. Vaig adonar-me de que en l’autisme primerenc hi
ha com capes... La base o factor de risc,

la base del trastorn més primitiu és de tipus sensorial i té a veure amb la integració
sensorial, però jo no considero que sigui
un factor de risc específic perquè és compartit amb altres patologies. Però sobre la
capa de problemes d’integració sensorial,
s’afegeix després la dificultat amb la intersubjectivitat i això sí que considero que és
un factor de risc propi d’una possible evolució autista. Aleshores, lògicament, les
escales d’avaluació han de canviar i centrar-se en aquests aspectes per detectar
aquestes situacions de risc amb molta més
precocitat. I els tractaments han de privilegiar això mateix, evitant que la tècnica
suplanti el valor essencial i preponderant
de la relació”.
Per això, per aquesta importància vital, en Juan es porta les mans al cap quan
veu que la integració sensorial a Espanya
està en mans de terapeutes ocupacionals i
la utilització que en fan amb tècniques en
què la relació no és tinguda en compte.
Ens relata exemples de situacions perjudicials per a infants arran d’una sobreestimulació, d’un desbordament sensorial,
a causa de no tenir aquesta visió fisiopatològica i relacional de l’infant: “Aleshores,
què passa? Que el problema és estimular a l’infant? Estic content de que s’hagi
abandonat el terme estimulació precoç.
Tan necessària és l’estimulació adequada d’un bebè, un infant o un humà, com
la desvinculació parcial i transitòria de

Juan Larbán ens va escriure unes afectuoses paraules en la dedicatòria del seu llibre «Vivir con el autismo,
una experiencia relacional».

Conversant amb Juan Larbán en el seu despatx.

la relació per abstraure’s, processar estímuls, integrar-los i assolir aquesta unitat
psicosomàtica que s’assoleix quan s’està abstret... Si als adults ens passa, molt
més encara a un infant que és fàcilment
desbordat perquè no té capacitat d’integrar-se ni autoregular-se”. En Juan redunda en aquesta necessitat d’abstracció
que permet al bebè sa regular la relació:
“Pensem en un bebè sa, normal, en interacció amb estímuls bons com la mare, en
interacció emocional... tots dos estan gaudint i la primera cosa que comença a fer
el bebè és parpellejar... és l’única manera
de segmentar els estímuls... comença amb
el parpelleig o la mirada perifèrica. La
mare atenta pot veure-hi un indici de que
ell està dient alguna cosa... stop, pausa,
temps per mi...”.
Però ens adverteix del risc de que el
bebè no pugui satisfer aquesta necessitat d’abstracció sana en la què no es perd
contacte amb l’exterior, “com un procés
preconscient que et permet la integració”,
esdevenint aïllament i, aquí, estem passant a un risc de psicopatologia autista.
Esmenta el model relacional que defensen
en Juan Manzano i ell mateix: “No es pot
dir que qualsevol trastorn psicopatològic, i
l’autisme en especial, sigui la conseqüència d’una disfunció interactiva, encara que
sigui un element important i essencial,
perquè això seria negar l’aspecte defensiu i el que cada membre de la interacció
posa de forma defensiva a la relació o interacció. És el que el nen fa amb aquesta
disfunció interactiva i el que els pares o
entorn cuidador fan també amb ella, el

que generarà certa patologia que pot ser
autística o una altra”. Ens remet al seu llibre per aprofundir en la distinció+ entre
el procés interactiu autistitzant i el procés
defensiu autístic i cita a Hochmann: “A mi
em va agradar molt quan parla de que no
importa qui comença a disfuncionar, sinó
que el que és important és adonar-se de
que en lloc de ser una espiral interactiva
evolutiva es converteix en una interacció
de cercles tancats, repetitius, en què no
pot tenir lloc res més que auto agreujar-se
la dinàmica relacional i, per tant, generar
patologia cada cop més greu...”.
En Juan entrellaça aspectes teòrics
amb una reflexió sobre la seva formació,
sobre la seva perspectiva, la seva mirada,
en definitiva. La distinció o la frontera entre allò somàtic i allò autístic el porta a reivindicar la seva perspectiva de metge de
capçalera, cara a cara amb el pacient: “Si
un pacient em ve amb un fort refredat o
fet pols físicament, m’interesso per ell físicament també. I si cal, li faig una recepta
d’un antihistamínic o un antibiòtic...”. El
seu treball a Eivissa el reafirma en la bondat de l’elecció que va fer a Suïssa, perquè
“durant un temps vaig dubtar de si seguir
la formació psicoanalítica ortodoxa o quedar-me amb una formació de psiquiatre
psicoterapeuta. I em vaig adonar de que
el meu propi organisme em deia que no,
que ser psicoanalista era una súper especialitat per mi i jo estava molt còmode
en aquesta altra visió. M’imagino que ser
metge de capçalera i tota la resta estava
influint d’alguna manera. I sort, perquè
quan vaig arribar aquí hagués estat un

problema, en el sentit de que jo he estat
psiquiatre i psicoterapeuta de famílies
senceres i de vàries generacions. Si vinc
aquí amb aquella asèpsia psicoanalítica
ortodoxa... Tanquem la paradeta!”. Ens
parla de la flexibilitat que això li permet en
el canvi de setting en els tractaments i de
la riquesa que li va aportar la seva formació en teràpia de família a Suïssa. “Jo estic
molt content de considerar-me psiquiatre
psicoterapeuta generalista. La psicoanàlisi
és sempre la meva referència, però això
no impedeix que tingui també una visió
sistèmica...”. En Juan torna a recordar i a
valorar aquells anys d’àmplia formació
a Suïssa, que sembla que va esprémer a
fons en un enriquiment plural de teories i
tècniques. Anomena a Mara Salvini, entre
d’altres, com a supervisora en la formació de teràpia de família i s’atura en Helm
Stierlin, amb qui va realitzar el seu genograma, per referir-nos una aportació no
només professional, sinó alhora personal.
“La veritat és que aquest treball sobre el
genograma em va ajudar moltíssim a ser
pare. Afegit a tot el treball que havia fet i
estava fent en la meva psicoteràpia personal i altres experiències terapèutiques com
a pacient, tant a nivell individual com grupal, el treball del genograma em va ajudar moltíssim a poder comprendre moltíssimes coses i poder alliberar-me d’aquella
sensació que jo tenia, pel que havia hagut
de viure de jove, assumint responsabilitats
que no em tocaven, de que tenir un fill
seria més una càrrega que un gaudi. Aleshores, tot aquest treball sobre les generacions anteriors i veure on m’inscrivia jo,
va facilitar un canvi en el meu pensament
respecte als fills, emergint en mi el desig
de ser pare i tenir un fill”.
En Juan ens destaca la qualitat de
vida a Eivissa. Mira el rellotge: “Parlant
del tema, és hora de dinar…”. Ha reservat taula al restaurant El Cigarral, a poca
distància de la seva consulta, a l’Eixample
de la ciutat. En Pedro, el propietari, el rep
amb amistosa reverència en un lloc on en
el plat prima la caça. Alguns comensals
s’aixequen a saludar-lo quan el reconeixen
i intercanvia algunes paraules amb ells. Es
disculpa amb astorament: “Això és petit,
tots ens coneixem...”. Durant el dinar s’imposa el parlar de gastronomia i de l’illa,
ens recomana llocs per visitar i plats per
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degustar en la nostra breu estada. Amb
en Juan es fa fàcil conversar i suggestiu
escoltar. Compartim anècdotes personals.
Ens deixem aconsellar per ell en l’elecció
del menú. Comencem amb una cassola
d’arròs amb carn de caça i acabem amb
una greixonera, púding típic de les Pitiüses. En Pedro ens porta unes herbes eivissenques com a remat final. Gaudim del
menjar i de la conversa.
Encara continuem treballant a la tarda, després de que adverteixi per telèfon
que arribarà més tard a casa. No han estat
fàcils aquests darrers temps per en Juan
i la seva dona. S’entusiasma quan ens explica les imatges dels vídeos de treball en
el centre terapèutic Arrels. Comentem
aspectes de la relació, de la contratransferència, de les famílies, de les projeccions
que reben els terapeutes... Parlem d’auto-
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sensorialitat, de bidimensionalitat, d’angoixes catastròfiques, dels allaus de pèrdues significatives, de pictogrames que
substitueixen a la relació, del gaudi dels
infants i dels professionals en la relació,
dels canals sensorials, realitzem diverses
reflexions quan estem, ja tots, immersos
en les imatges i en la terapèutica.
En Juan ens explica que a Eivissa tot
és més accessible, ens parla del coneixement des de la part personal i propera,
des de la part familiar o l’amic que parla
de tu. “Aquest aspecte m’ha fet decidir
quedar-me aquí fins a morir. Perquè jo el
que valoro molt a l’illa és això, la dimensió
humana, la possibilitat de desconnectar
quan te’n vas aquí a prop a la platja, a un
restaurant, sentint-te com si estiguessis de
vacances. A més, en pocs minuts arribes
al camp, que és una meravella... qualitat

de vida. Això no ho canviaria per res del
món...”.
El moment del comiat s’omple d’emoció continguda. Ens enduem del nostre
encontre el seu llibre autografiat per a la
biblioteca d’eipea i, sobretot, el record de
la seva dimensió humana. La que ens relata de l’illa, però per sobre d’aquesta la
seva... Marxem agraïts per la seva proximitat, calidesa, naturalitat i generositat amb
nosaltres i ens comprometem a escriure-li
al dia següent per explicar-li què ens ha
semblat el bullit de peix amb arròs a banda del restaurant Port Balansart, del Port
de Sant Miquel, que ens ha recomanat.
Certament, un plat de tanta qualitat com
calidesa la posta de sol a Cala d’Hort, junt
a l’illot d’Es Vedrà, amb la que tanquem
l’estada i ens acomiadem d’Eivissa, allà on
viu, pensa i cuida en Juan. l

Revista eipea número 5, 2018

57

Art

UNA EXPOSICIÓ D’AUTOR

1

– Martín Giménez Laborda –
Músic, pintor, electricista
i persona humana.
Saragossa

C

oneixedors
de la seva
obra, el Consell
Editor d’eipea
vam demanar
al Martín Giménez Laborda, a través de
la Cristina, la seva mare, la seva
col·laboració per il·lustrar la portada del present número de la revista. La seva resposta, positiva i entusiasta, va ser immediata i ens van
fer arribar un seguit d’obres d’entre
les quals va ser molt difícil seleccio-

nar-ne només una. D’aquesta difícil
tria, va sor-gir una nova proposta:
poder oferir als lectors una visita
guiada virtual per la seva obra que
oferís un doble llenguatge, la imatge i la paraula, presentada pel mateix Martín. Aquest és el resultat.
“En Martín va néixer a Saragossa l’any 1999. Des de ben petit li
agrada molt dibuixar, una activitat
que l’enganxa i el relaxa.
Li agrada viatjar, dissenyar rutes i conèixer llocs nous. Més tard,
arreplega en imatges els llocs que
visita, les persones que l’acompanyen i situacions que van sorgint
durant els trajectes. En aquests
dibuixos i pintures, en Martín esdevé un fidel reporter gràfic. A
més a més, realitza retrats de fa-

MARTÍN LUTHER KING: Un cavall, un Hipster, un senyor
fumant com José Antonio Labordeta, la clau de Sol, la Guitarra Espanyola i el Fantasma.

miliars i amics. Amb traç enèrgic i
colors llampants, en Martín aporta
una mirada singular dels seus
personatges. Capta els seus trets
físics i de caràcter i, a la manera
d’un còmic, va sumant vinyetes per
a mostrar-nos els seus gustos i aficions, ficant enmig d’elles les seves
de pròpies, en especial la música.
D’aquesta manera, entre sirenes i
altres perso-natges, de llibres o pel·lícules, treuen el nas amics amb
els que toca la guitarra o els seus
grups i artistes favorits.
Avui dia, l’electricitat, activitat
que de vegades desenvolupa amb
el seu pare, i la música omplen gran
part del seu temps.
No se’n podria estar, ni un sol
dia, sense tocar algun dels seus instruments favorits.”2 l

ULLS D’INSECTE: L’ull està format per parts com el con. Verd fosc.

1 Traducció realitzada de l’original en castellà per l’Equip eipea.
2 Presentació de l’autor que es troba al llibre commemoratiu de l’exposició organitzada per TEAdir Aragón “El mundo en

singular. I encuentro de jóvenes creadores con el autismo”.
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ALBERTO ZAPATER: Alberto Zapater, Arthur Mas i Gejo. Perquè
anaven amb les tres Guitarres i eren els Beatles.

BARBES: La barba està creixent molt, moltíssim. Negra fosca.

MARTÍN: Els llocs on he estat a les Grans ciutats d’Europa i d’Espanya.

CERVELL: El cervell està format per tot arreu. Lletres negres de les
escoles que he estat a la Romareda.
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CARLOS: És una persona Humana, és el meu pare i porta el
Nas, la boca, els ulls, les celles, el cabell, bigoti i pera.

PÈLS: Aquest pèl està format en dos parts, a l’esq i a la dreta. El pèl
es de color marró.

SARAGOSSA: Aquest paisatge és els Pirineus, El Moncayo, la
vall de l’Ebre i les planes de Cuarte de Huerva. Són Muntanyes
grans, mitjanes i petites.
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LES SABATES: Unes botes, sabatilles, les cames i són botes per anar a
l’Hort.

