
DE LA INFANCIA A LA Les aportacions de la psicoanhlisi a la 
GESTACIO clínica infantil són inqüestionables. Poden 

Algunes aportacions de la considerar-se de tanta importhncia que so- 
psicoanali~i a la lament cal fer referincia en aquest treball 
clínica infantil a algunes. Tota la psicopatologia infantil 

es nodreix dels coneixements aportats per 
Maria Teresa Garcia-Di6 aquest paradigma des de l'obra inicial de 

Freud. Tanmateix, solament des de mitjan 
segle X X  es comenga a parar atenció a l'i- 
nici de la vida infantil: la gestació i el món 
intern dels pares al llarg d'un temps que 
significa, per a nosaltres, el cornenGament 
de la vinculació de la tríada mare-pare-fill. 
La transcendincia d'aquest període rau en 
les característiques preventives que pot 
aportar a les primeres interaccions amb el 
bebt. Així mateix, les aportacions referents 
a la psicoterhpia de les relacions inclouen 
un carhcter preventiu. Subratllar aquest 
carhcter i referir-nos a la psicologia de la 
perinatologia és el que ens ha fet dividir el 
capítol en tres apartats fonamentals que 
no esgoten de cap manera una revisió com- 
pleta d'aquest tema. 

Les aportacions de la psicoanilisi a la psicologia infantil són bbvies i indiscuti- 
bles. D'aqui que ens proposem dur a terme solament una revisió breu, tenint en 
compte alguns autors, i recorrent el camí a la inversa -del nen al fetus-, perque ens 
sembla una nova forma cronolbgica de contemplar-10 i perque, també a la inversa, 
s'ha anat incrementant l'interes en la literatura especialitzada que coneixem. 

Freud (1856-1939) obre el camí -discutit o no- al llarg dels seus escrits. Recolzat 
per Breuer, amb qui publica els primers estudis sobre el paper dels traumes infan- 
tils, no deixa d'evocar el nen en cap treball, fins a la darrera tesi sobre l'angoixa 
(1926), en que discuteix les idees de Rank sobre el trauma del naixement (Lebovici, 
1988). Des d'aquest moment han estat incalculables les referencies enriquidores 



del coneixement infantil, sobre diversos aspectes, normals i anormals, des de tots 
els corrents derivats, directament o indirectament, del primer grup de psicoanalis- 
tes de Viena. 

És precisament al segle XX, com a resultat de la influencia de l'obra de Freud, 
obra que havia deixat a America una futura escola a partir de les seves conferencies 
de 1909, quan s'atribueix una importancia especial al nen, el qual, fins en aquest 
moment, no havia tingut gaire protagonisme. Ara si que l'interes genera multitud 
de literatura sobre el tema, multitud de conferencies, pel.licules, assajos, etc., si bé 
el segle XXI no comenga amb els resultats que es podrien esperar d'aquest interes. 
La prevalenga de molts trastorns ens diu que encara queda molt a fer, o que, alhora 
que del nen, es devia parlar molt més de la importancia del seu primer context: la 
família (Garcia-Dié, 2003), i que, alhora que un o altre enfocament, era preferible 
l'enfocament bio-psico-social, la integració de tots ells. 

Winnicott (1896-1971), pediatra i psicoanalista angles, va fer un dia la confes- 
sió següent: 

"Una vegada vaig arriscar aquest comentari: No existeix una cosa tal com un bebt?; 
vull dir que si un es proposa descriure un beb.?' es trobard sempre que ha de descriu- 
re un bebt? i algú més. Un bebt? no pot existir sol, sinó que constitueix una 
part essencial d'una relació" (Winnicoít, 1965, p. 143). 

Parlar d'un bebe suposa, seguint Winnicott, parlar necessariament de la relació 
que s'estableix entre el bebir i la seva mare1. John Bowlby (1907-1990), de qui un 
dels seus biografs descriu unes relacions amb els seus pares no suficientment feli- 
ces, i la seva permanencia en un internat des dels 8 anys, ens deixara un dels mi- 
llors llegats sobre la teoria de la vinculació. Cap al 1960, fascinat per les troballes 
que l'etologia descrivia en la conducta animal, trasllada l'estudi a la conducta hu- 
mana, i compon finalment la teoria de l'afecció. Paradoxalment, la teoria de l'afec- 
ció es basa histbricament en la separació2, i Bowlby amplia, en els primers estudis 
empírics amb joves delinqüents, les propostes dlSpitz (1946) sobre la carirncia ma- 
ternal (Pierrehumbert, 2003). Conceptes que seran enriquits posteriorment amb les 
aportacions de Klein i Bion en demostrar la importincia de la presencia materna 
com a contenidora de les pulsions agressives del nen (Holmes, 1993). 

Els treballs de Bowlby sobre l'afecció recolzen la idea que l'amor no ser& un 
obstacle per a l'autonomia de l'individu; no es tracta, per tant, d'un risc pel reforg 
de la dependencia que aquest pugui suposar, sinó que l'amor i la resposta a les ne- 
cessitats del nen li aporten la seguretat necessaris per a una forma nova de naixe- 
ment psicolbgic, de comengament d'individuacib, caminant des de la mare cap al 
món exterior. (Pierrehumbert, 2003). 

Aquesta teoria, que ha estat criticada pel seu reduccionisme, té ancoratges en 
molts altres autors. Fonagy (1999) recordava quants psicoanalistes atribui'en una 

1. Considerem la referhcia mare com a representant principal de les persones significatives amb qui el bebl! 
pot establir el vincle afectiu. 

2. D'aquí que hagim citat les dades biografiques de Bowlby 



importincia especial als vincles d'afecció. El mateix Bowlby assenyala com Freud 
atribui'a a la relació materna un caricter Únic, prototipic de les relacions posteriors. 
Els conceptes de Winnicott (1969) sobre la importincia de la cura materna com- 
parteixen amb Bowlby (1982) all6 essencial de les respostes de la mare als compor- 
taments d'afecció del bebe. I actualment, quan sembla emergir una psicoanilisi 
contemporinia amb una major col.laboraciÓ entre disciplines, la proposta de la te- 
oria de l'afecció pot revaloritzar-se (Marrone, 2001; Fonagy, 2004). 

Aportacions a la Psicopatologia Infantil 

Deiem que, fins al segle XX, l'interes pel nen es troba només en alguns precur- 
sors del que es consolidari més tard com a disciplina. Disciplina que s'hauri d'o- 
brir camí, amb no poques dificultats, des d'una psicopatologia general que entén 
moltes vegades, amb ingenui'tat absurda, que la patologia psíquica del nen no és 
cap altra que la de l'adult, per6 menys complicada (Lasa, 1988). El contrari ser2 
molt més il.lustrador del desenvolupament de la psicopatologia infantil: els tras- 
torns psíquics en l'adult no es poden entendre sense les experiencies que ha anat 
tracant la seva hist6ria personal des de la primera infincia. 

No obstant aixb, a principis del segle XX, els primers interessos en aquest 
camp estan centrats en els aspectes psicom~trics, educatius i institucionals dels 
nens amb discapacitat -diríem avui-, en els joves delinqüents, en la cura infantil, i 
no és fins als anys 40 i 50 quan trobem intervencions terapitutiques d'orientació 
psicoanalítica. 

Avui en dia, amb l'evolució duta a terme en genetica, en neurologia, i, en ge- 
neral, amb l'aveng del coneixement científic, hem de ser capacos de valorar unes 
aportacions sobre altres aspectes. I, en aquesta línia, ens sembla necessari ressaltar 
tot all6 que l'observació directa sobre el nen i el seu medi familiar ha anat desen- 
volupant: des de la mateixa Anna Freud, Klein, Spitz, les escoles francesa i anglosa- 
xona, fins a Bick, Stern, Piontelli, Negri, entre d'altres (Lebovici, 1988; Lacroix i 
Monmayrant, 1995). 

L'observació del nen i de les primeres interaccions amb la seva mare, des de la 
trobada en els instants següents al naixement, han permes descriure i avaluar el 
que alguns han anomenat tasques del desenvolupament. Tasques que tendeixen a 
un veritable equilibri, o homeostasi, entre dos conjugacions que interaccionen: les 
capacitats del bebe i la resposta organitzativa que li aporta la mare (Mazet i Stoléru, 
1990). Aquest estudi de les relacions interpersonals, de les relacions objectals, com- 
porta la possibilitat d'entendre el desenvolupament afectiu, inseparable també del 
desenvolupament de la personalitat. Trobem aquí les grans concepcions que s'han 
fet des de la psicoanhlisi, que han donat lloc a una literatura de gran extensió i pro- 
funditat: des de la sexualitat infantil, l'agressivitat, la posició depressiva, el procés 
d'individuació, entre d'altres. 

En aquest ordre de coses, volem comentar l'afirmació següent de Levobici: "la 
psicoanhlisi -la seva teoria i prhctica- resulta indispensable per a la vida quotidiana 



dels equips de psiquiatria infantil" (1988, p. 35). Lasa, en aquesta mateixa obra, fa 
referencia a un eix fonamental per a la comprensió del trastorn psíquic: el criteri 
evolutiu. 

Des del macroparadigma que conforma el marc tebric de la psicopatologia evo- 
lutiva, s'entén la necessitat d'integrar paradigmes com el psicoanalític per poder 
comprendre globalment el desenvolupament infantil. La psicopatologia evolutiva, 
afirmen Cummings i cols. (2000), pot, des de diversos enfocaments tebrics, oferir 
una solució comprensiva, no exempta de conflictes pero útil, d'un trastorn especí- 
fic. Quan es tracta de la infincia i l'adolescitncia, aquest plantejament ens sembla 
indispensable. 6s així com comprenem i valorem l'afirmació de Lebovici citada an- 
teriorment. La psicoanilisi aporta una comprensió de les entitats clíniques en la 

I 
infincia, des de l'observació i la metapsicologia psicoanalitica que cap altre para- 
digma podri proporcionar, com també les estructures subjacents que conformen el 
seu criteri simptomitic. 

"Els trastorns del nen en la família" -tal com considera Lebovici (1988)-, s'han 
d'abordar en l'actualitat des de la integració de coneixements, proposta ja suggeri- 
da per diversos psicoanalistes, precisament dedicats a la clínica infantil, com Fo- 
nagy (2003)) entre molts d'altres. Gosaríem afirmar que, en aquest segle XXI que 
comenca, el mateix Freud seria en capdavanter, ja que la seva formació neurofi- 
siologica no podria deixar de banda l'enriquiment mutu que el saber proporciona. 

Contribucions al procés de gestació i procés de parentalitat 

Si la teoria de l'afecció situa en els dos primers mesos del nen la seva fase prit- 
via, nosaltres creiem que "la gestació és un procés en que mare i pare 'sustenten' un 
fill -imaginari i real- fruit de la seva relació d'amor, al qual van investint de desig i 
al qual, finalment, en abracar-10, podran conferir identitat familiar" (Garcia-Dié, 
1999, p.32). Deiem expressament mare i pare, perque Fivaz-Depeursinge i cols. 
(1990) han estudiat la dinimica que duen a terme els tres partenairs, mare-pare i 
fill, i consideren necessari tenir present la importincia d'aquestes relacions molt 
abans de les primeres manifestacions edípiques. 

La gestació3, per tant, no pot quedar exempta al treball de la vinculació. No 
obstant aixb, han hagut de passar diversos anys fins que la psicoanilisi aportés 
comprensió sobre l'inici de la vida infantil, i entenem aquí l'inici pel comenca- 
ment de la gestació, seguint d'alguna forma la idea de Brazelton (Brazelton i Cra- 
mer, 1993) sobre l'existencia d'una prehistbria de la parentalitat. 

Pola (1999) situa després dels anys 40 el comencament de les contribucions de 
la literatura psicoanalitica a l'estudi de la gestació, enriquides per l'observació de 
dones embarassades, camp de gran reflexió teoricoclinica obert als psicoanalistes 
que han entrat en el terreny de la medicina obstittrica, i han permes una nova for- 

3. Utilitzem el terme gestor16 en el sentit d'un procés fisiolog~c I ps~colog~c simultiniament que haura d'lm- 
plicar una etapa evolutiva fonamental de la identitat femenina, a diferencia de I'et~mologia de I'embaras 
que inclou un'contingut d'obstacle, de dificultat, que atribuym Únicament al proces fisiol6gic 



mulació de la gestació (Bydlowski, 2000), de la qual Bibring (1959, 1961) aporta el 
sentit de procés irreversible en el cicle vital de la dona, en el qual reviuri fases del 
seu desenvolupament, particularment les primeres identificacions amb la seva ma- 
re. Es tracta d'un procés de canvis tan profunds en la vida de la dona com ho són la 
pubertat i la menopausa, que provoquen un reajustament global de la personalitat. 
Ens interessa recordar com aquest procés és vist per Breen (1992): un període de re- 
elaboració del seu passat i del seu futur, en convertir-se al mateix temps en mare 
del seu fill i filla de la seva mare. '%s la prehist6ria reprodui'da en el present, és el passat 
recapitulat en l'actualitat; és el fill pare de l'home" (Cramer, 1990, p.36) 

Quan Brazelton (Brazelton i Cramer, 1993) suggereix que el desig d'un fill és 
fruit de diferents impulsos, entre ells la identificació, recorda com la nena, "a prin- 
cipis del seu segon any, abragari amb tendresa una nina [...I. Sostindri el 'bebe' 
prop del pit esquerre, amb aire sol.licit, com ho feia la seva mare [...I. Quan la nena 
deambula amb 'el seu bebe', es fa més alta. La seva conducta es torna més adulta i 
els passos, més segurs. [...I No és cap casualitat que aquesta conducta es manifesti 
principalment el segon any de vida, coincidint amb l'impuls cap a l'autonomia. A 
mesura que la necessitat d'independencia s'alterna amb el desig de ser tractada 
com un beb6, la nena representa cada un d'aquests rols: el de mare independent i 
el de bebe desvalgut" (p.32). 

Aquesta és la qüestió, en el llarg procés de gestació del fill, reviu la historia in- 
fantil. La mare actual que esta "naixent" és la petita filla que fou, en un moment de 
tal ambivalencia que ha de ser considerat com una situació en que es comencen a 
teixir els llacos segurs, evitatius, resistents o ambivalents. Procés que, en definitiva, 
no creiem que es pugui des-vincular de les primeres relacions d'afecció. 

Trobem aquesta mateixa idea en els treballs de Gauthier (1998). Creiem en la 
possibilitat de parlar d'un "procés de maternitat - concepte que engloba gestació, part 
i crianga considerat com un tot- en que es tracta d'adquirir qualitats de mare, no re- 
latives únicament al fet biologic sinó al desenvolupament psicolbgic i emocional, 
qualitats que li són generades fonamentalment per mitja de les interaccions preco- 
ces amb el fill" (Garcia-Dié, 1999, p.31). Procés que es va fent possible gricies a al10 
que Benedek (1983) ha qualificat de "qualitat maternal", o funció de l'aparell psi- 
quic huma que es desenvolupa en la dona sobretot per mitji de la integració d'em- 
premtes de memoria en l'organització de la personalitat i en les funcions del jo. 
Aquesta "cura materna" que intueix aquesta autora té les arrels en la fisiologia, per6 
és també expressió de la seva personalitat, si bé es tracta d'un procediment d'inte- 
gració encara poc estudiat. "Es podria definir com un procés pel qual la tendencia 
passiva del nen petit a "ser alimentat", "rebre", es modifica en la tendencia activa 
d"'alimentar, donar, auxiliar"." (p.161). 

L'aportació de la figura paterna al procés de maternitat és present en Benedek 
quan atribueix al pare la "qualitat paternal1' com a "tendencia d'arrel instintiva que 
habilita el pare per actuar davant del seu fill, o respecte a tots els seus fills, amb una 
sensibilitat de resposta empitica, immediata" (1983, p.180). Aquesta qualitat ha de 
conformar-se també al llarg de la gestació ja que, tal com assenyalivem anterior- 
ment, són pare i mare els qui "sustenten" el fill, sense menystenir en absolut la im- 



portincia de la tasca paternal en aquest temps, ja que hauri de complir una doble 
funció sustentadora del fill i de la mare. Raphael-Leff (1995) es fa ressb d'estudis re- 
cents de psicoanalistes americans sobre els canvis produ'its en els pares durant l'es- 
pera del fill, canvis en el desenvolupament del selfi vinculats a la relació amb el seu 
propi pare. Paternitat i maternitat suposen un nou estatus, que enlla~a l'home i la 
dona, pare i mare, a la cadena humana per mitji del rol que acompleixen. 

Ha estat la literatura psicoanalitica la que ha superat la dicotomia entre all6 
biolbgic i al10 social, expressant la interconnexió de tots els aspectes concurrents: 
biolbgics, psicolbgics i culturals, femenins i masculins, i ha permes abordar les I 
analogies entre l'home i la dona en afrontar una etapa decisiva del cicle vital, fona- 
mentalment des de la relació amb el propi procés evolutiu i amb les referencies 
amb les seves figures parentals (Pola, 1999, Stoléru, 1991). 

Queda per subratllar suficientment la influencia profunda sobre el desenvolu- 
pament de la personalitat infantil de la parella parenta1 com a relació dinimica 
permanent i el paper transcendental del binomi pare-fill, amb més motiu quan la 
societat esta evolucionant cap a una participació afectiva molt més directa. Cal 
mencionar la presencia cada vegada més explicita en la literatura psicoanalitica 
d'aquest tema, a Raphael-Leff (1995), a Stern i cols. (1999), a Cupa i cols. (2000) o a 
Brunschwig (2001), entre d'altres. 

Proposta de Psicoterhpia de les relacions 

"Cada vegada que sorgeix un nou tipus de malaltia important fins al moment 
inexplorada o de la qual la població no ha estat tractada clínicament, apareix un 
nou enfocament per al seu tractament, que invariablement té conseqüitncies per 
als enfocaments preexistents" (Stern, 1997, p.10). Aquesta idea, sembla il.lustrar- 
nos una aportació específica dels terapeutes psicoanalítics. Bydlowski, Raphael- 
Leff, Palacio Espasa (2002), per citar-ne alguns, aporten una nova forma d'inter- 
venci6 a la qual Stern (op.cit.) es referia i sobre la qual explicava que el "pacient re- 
cent descobert no és una persona sinó una relació" (op.cit. p. 11). 

Hem volgut fer una referencia especial a aquest tema per diversos motius. A 
Brazelton (1983), la visita prenatal es considera una forma d'accés al "bebe", abans 
que aquest hagi nascut, alhora que una forma d'intervenció amb pare i mare, en re- 
lació amb el futur fill, sobre les representacions mentals d'ambdós i, per tant, una 
manera de protegir les interaccions precoces durant el que aquest autor considera 
el naixement de la família. Stern (1997) encara es refereix a les relacions amb el nen 
ja nascut, perb a partir d'aquest mateix moment, tornem a referencies similars: "la 
mare (i potser també el pare) presenta unes condicions psicolbgiques especials [...I. 
Es tracta d'una organització de la vida mental única, apropiada i adaptada per 
afrontar la realitat de cuidar el nen. [. . .] El nen i els seus pares formen de ple el més 
gran i més ripid procés de canvi humi conegut: el desenvolupament primerenc 
normal. Aquesta etapa de la vida no és una altra simple "crisi" important que con- 
dueix potencialment al canvi, sinó que la seva funció essencial és efectuar aquest 
canvi, la maduració, el desenvolupament i el creixement" (op.cit.p.11-12). I és en 



aquesta etapa en la qual la influilncia d'un sistema d'ajuda pot reorientar, no sola- 
ment les interaccions amb el fill, sinó les fantasies i les representacions de la mare i 
del pare, porta d'entrada per al treball de la vinculació segura. 

Volíem, per tant, cloure aquest treball amb referilncia a la prevenció i al naixe- 
ment de la família; amb referitncia també a una proposta (Garcia-Dié, 1999) d'in- 
tervenció psicolbgica en el procés de parentalitat que implica el mateix concepte 
preventiu. Una de les aportacions de la psicoanalisi que considerem essencials és 
aquella que ens condueix a la comprensió de tot el que s'escapa del nostre coneixe- 
ment conscient. La gestació és el temps en que la transparilncia psíquica es fa possi- 
ble. I és el temps també de construir, sobre la personalitat prbpia de l'home i la do- 
na, una nova categoria, la parentalitat, que ser& no solament una nova etapa de 
creixement del seu self; sinó, i aquí radica el nostre interits fonamental, la constitu- 
ció d'una base de seguretat per a un nou ésser, a mig camí ja del seu desenvolupa- 
ment neurofisiologic, per6 desvalgut i amb fam d'ambient, per al desenvolupament 
de la seva personalitat. 
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ABSTRACT 

Las aportaciones del psicoanálisis a la clínica infantil son indiscutibles. 
Pueden considerarse de tal importancia que cabe referir solamente algunas en este 
trabajo. Toda la psicopatologia infantil se nutre de 10s conocimientos aportados 
por este paradigma desde la obra inicial de Freud. Sin embargo, s610 desde media- 
dos del siglo XX se comienza a prestar atención al inicio de la vida infantil: la ges- 
tación y el mundo interno de 10s padres a 10 largo de un tiempo que supone, para 
nosotros, el comienzo de la vinculación de la triada madre-padre-hijo. La trascen- 
dencia de este periodo radica en las caracteristicas preventivas que puede aportar a 
las primeras interacciones con el bebé. Igualmente, las aportaciones referidas a la 
psicoterapia de las relaciones, encierran un carácter preventivo. Subrayar este ca- 
ricter y referirnos a la psicologia de la perinatalidad es lo que nos ha llevado a divi- 
dir el capitulo en tres apartados fundamentales que no agotan en modo alguno 
una revisión completa. 

The contributions oi psychoanalysis to infantile clinical science are unquestio- 
nable. They can be considered as oi such significance that only a few oi them are 
worth mentioning in this text. The knowledge springing from this paradigm has 
been at the base of infantile psychopathology since Freud's initial works. However, 
it was just in the mid 20th century when the beginning oi life was focused on: ges- 



tation and the inner world of parents throughout a period of time that represents, 
for us, the beginning for the link of the father-mother-child triad. The transcen- 
dence of this period lies on the preventive characteristics that the first interactions 
with the baby can bring along. Likewise, the contributions from the relational psy- 
chotherapy involve a preventive nature. To highlight this nature and to refer to 
the psychology of perinatology, we have divided this chapter into three main sec- 
tions, which are not meant to be a thorough review of this issue. 

Les contributions de la psychanalyse B la clinique infantile sont incontesta- 
bles. Dans ce travail, nous n'en citerons que quelques-unes car i1 est impossible de 
toutes les aborder. Toute la psychopathologie infantile se nourrit des connaissan- 
ces apportées par ce paradigme depuis l'ceuvre initiale de Freud. C'est aussi et seu- 
lement vers la moitié du XXeme siecle que l'on a commencé pr@ter attention au 
debut de la vie de l'enfant : la grossesse et le monde intérieur des parents pendant 
une période associée, d'apres nous, i la mise en place du lien de la triade mere-pe- 
re-enfant. L'importance de cette période réside dans les caractéristiques préventi- 
ves concernant les premieres interactions entre le bébé et ses parents. Ainsi, les 
contributions relatives B la psychothérapie des relations comportent un caractere 
préventif. Pour aborder cet aspect et traiter le theme de la psychologie de la périna- 
talogie, nous avons divisé le chapitre en trois sections fondamentales qui ne sup- 
posent en aucun cas une étude complete du sujet. 


