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Introducció

El maltractament en la infància ens confronta amb moltes preguntes i amb

intensos sentiments que es mobilitzen en el tracte amb l'altre, amb el nen víc-

tima de maltractament i amb el pare o els pares o familiars maltractadors. Són

sentiments de ràbia, dolor o repugnància que poden anul·lar, i de fet moltes

vegades ho fan, la nostra capacitat de pensar. Llavors pot passar que els pro-

fessionals tinguem por de fer front al problema i el subestimem, que directa-

ment el passem per alt i el neguem o que, per contra, comencem a actuar im-

mediatament.

Per això és tan important que fem un recorregut pel problema del maltracta-

ment infantil que ens permeti respondre algunes preguntes, formular-nos-en

d'altres i anticipar algunes de les emocions i situacions que viurem, amb la

idea que això ens permetrà fer més bé la nostra feina.

Al llarg d'aquest text:

a) Definirem el concepte de maltractaments en la infància.

b) Parlarem dels agents implicats (pares, nens) i d'algunes causes dels maltrac-

taments.

c) Ens aproximarem a les conseqüències del maltractament en la construcció

de la personalitat del nen i en el seu futur.

d) Per acabar, farem algunes indicacions pràctiques per a l'aproximació pro-

fessional al nen maltractat.
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Objectius

Els objectius que heu d'assolir després de treballar aquest mòdul són els se-

güents:

1. Aclarir conceptes bàsics: maltractament, tipus, vincle, transmissió...

2. Facilitar elements per a detectar el maltractament.

3. Comprendre el maltractament des d'una òptica relacional, i obrir camí a

intervencions més comprensives i reparadores.

4. Conèixer alguns dels desenvolupaments teòrics i estudis clínics més im-

portants realitzats en aquestes àrees.
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1. Que són els maltractaments infantils?

1.1. Concepte

El concepte de maltractaments infantils (d'ara endavant, MT) acostuma a

remetre'ns a imatges de nens colpejats, però el tema és molt més complex i

presenta diferents aspectes que s'han d'estudiar. Un d'aquests aspectes és el dels

símptomes que mostra el nen (senyals físics, comportaments, etc.). Un altre,

el de les accions dels adults que el tenen a càrrec seu. Normalment s'utilitzen

quatre categories per a classificar aquestes accions: violència física, abandó físic

i emocional, maltractament emocional i abús sexual. També hi podem pensar,

però, a partir de la vinculació emocional que es dóna entre el nen i l'adult que

el té a càrrec seu. Aquesta vinculació, que té l'origen en les primeres relacions

que l'adult mateix va establir amb els seus pares o cuidadors, va tenir unes

conseqüències específiques en el seu desenvolupament, i també en les relaci-

ons que entaularà amb el seu fill i que, al seu torn, tindran conseqüències. És

quelcom com una xarxa que embolica a pares i fills i transmet models bàsics

de relació mitjançant la criança, incloent-hi i transmetent l'MT quan n'hi ha.

És el que coneixem com a transmissió transgeneracional de l'MT.

Pierre Berghozi, psiquiatre i psicoanalista francès especialitzat en vio-

lència i família, diferencia el concepte transgeneracional, quan les co-

ses es transmeten igual d'una generació a la següent, sense modificar

res, del concepte intergeneracional, quan s'ha donat una elaboració (i

la modificació consegüent) en allò que s'ha transmès. Hi ha altres au-

tors que no preveuen aquesta diferenciació que a nosaltres ens sembla

interessant.

La Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (Semfic) ha elabo-

rat unes guies pràctiques (programes d'activitats preventives i de promoció de

la salut, PAPPS) per als professionals de la salut. En els PAPPS 2005 s'aborda

el tema dels MT en la infància i es defineixen com les "accions o omissions

que interferiran en el desenvolupament integral del nen, que lesionen els seus

drets com a persona i que són infligits generalment per persones del medi fa-

miliar. El terme MT engloba diferents formes d'abús o agressió: violència física,

MT emocional, abús sexual, negligència física i/o emocional, MT prenatal i

MT institucional. El nen MT patirà amb freqüència alteracions en el desenvo-

lupament físic, psicoemocional i social" (PAPPS, 2005, pp. 2 i 3).
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Els PAPPS es divideixen en tres grans blocs: adult, prevenció�en�salut

mental, i infància�i�adolescència. Aquest últim bloc té una utilitat es-

pecial per als professionals que treballen directament amb nens i famí-

lies (conté recomanacions, pautes per a entrevista, etc., en temes diver-

sos com maltractaments, embaràs adolescent i retard escolar).

1.2. Tipus

MT�físic: "Qualsevol acció no accidental dels pares o cuidadors que pro-

voqui dany físic (fractures, cremades, hematomes, mossegades, enveri-

naments, etc.) o malaltia en el nen o el posi en risc de patir-ne".

PAPPS (2005).

Negligència�o�abandó: "Abandó de les cures de la salut física i men-

tal del nen: privació d'aliments, cures sanitàries, falta d'higiene, falta

d'interès pel desenvolupament emocional i educatiu del nen".

PAPPS (2005).

La negligència o abandó implica l'absència de desig, és el drama del nen en

el qual no es pensa, al qual no es mira.

També implica el descuit per a salvaguardar la salut del nen: no el porten al

metge quan està malalt, no li donen la medicació necessària, no el protegei-

xen de perills físics o socials, no l'alimenten adequadament, etc. La nutrició

inadequada repercuteix en el seu desenvolupament físic: pes, talla i períme-

tre cefàlic estan per sota del tercer percentil per als nens de la seva edat. Els

nens que presenten aquest dèficit de desenvolupament acostumen a estar molt

prims, i tenen una expressió angoixada, ulleres, ossos prominents i una gana

voraç. La negligència també implica no proveir-lo dels estímuls necessaris: el

deixen sempre al llit, no es relaciona, etc. Els nadons poden presentar alopècia

occipital com a conseqüència d'estar contínuament ficats al llit i sense que els

moguin. No segueixen amb la mirada i són inexpressius. També acostumen a

presentar altres signes d'abandó com falta d'higiene i alteracions emocionals

com apatia o falta de contacte amb l'altre.
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MT�emocional: "Qualsevol conducta d'un adult del grup familiar que

pugui danyar la competència social, emocional o cognitiva del nen: fal-

ta de demostracions d'afecte, recriminacions i desvaloracions constants,

ridiculització, amenaces, etc.".

PAPPS (2005)

L'MT emocional coincideix gairebé sempre amb els MT físics, però també es

poden donar casos en què les cures físiques són bones. Són nens ben alimen-

tats, nets, cuidats aparentment, però sotmesos a rebutjos, pressions o amena-

ces continus.

MT�prenatal: "Conductes que comporten un risc per a l'embarassada i,

per tant, per al fetus, infligides per la dona mateixa o per altres persones:

consum d'alcohol o drogues".

PAPPS (2005)

També és el cas de la dona que és VIH+ i que no està en tractament durant

la gestació, amb el risc consegüent que el fill neixi infectat. Els consums de

drogues durant l'embaràs poden provocar la síndrome d'abstinència en el na-

dó, que llavors requereix cures especials i altes dosis de medicació que poden

deixar seqüeles.

MT� institucional: "Qualsevol actuació provinent dels poders pú-

blics que vulneri els drets bàsics del menor: en les institucions

d'ensenyament, guarderies, hospitals, institucions judicials".

PAPPS (2005)

Hi ha casos flagrants en què peguen als nens o els lliguen en una habitació

i n'hi ha d'altres que tenen a veure amb càstigs i baralles contínues; n'hi ha,

però, de molt més subtils, i no per això menys nocius, com exposar-los a situ-

acions d'alt impacte emocional (diagnòstics excessius, atestar en judicis, etc.)

o no cobrir les seves necessitats bàsiques de relacions personalitzades i estables

(canvis freqüents d'educadors en les institucions, canvis d'escoles, etc.).

Trastorn�factici�induït (síndrome de Münchhausen per poders): "For-

ma d'abús infantil en què un dels pares indueix en el nen símptomes

reals o aparents d'una malaltia".

PAPPS (2005)
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El qui infringeix aquest tipus de trastorn sol ser un cuidador molt pròxim; ben

sovint és la mare la que fa aparèixer en el nen una sèrie de símptomes difícils

d'explicar i que porten a fer que sigui sotmès a proves, anàlisis, exploracions,

biòpsies, etc. Els símptomes s'expliquen per la falsificació de mostres (afegir

sucre a l'orina del nen, submergir el termòmetre en líquid calent, etc.) o bé

per la producció de signes (administrar-li substàncies que provoquin vòmits o

pèrdua de coneixement, per exemple). Aquests símptomes desapareixen quan

se separa el nen de la persona que el manipula.

1.3. Abús sexual (MT sexual)

1.3.1. Concepte

"Qualsevol classe de contacte amb excitació sexual amb un menor per part d'un adult des
d'una posició d'autoritat o poder sobre el nen: contactes sexuals, inducció a la pornografia
o a la prostitució."

PAPPS (2005)

Freud ja va exposar que les tendències eròtiques del nen es manifesten amb

molta intensitat i des dels primers temps de vida. S'ha de diferenciar bé, però,

que en qüestions sexuals el nen el que vol és la tendresa i el joc i no pas

l'expressió violenta de la passió. Quan l'adult força prematurament aquestes

sensacions, el nen no ho entén i experimenta molta por. El nen fa front a

aquesta por, a aquest no saber, imitant l'adult, oblidant-se de si mateix i apar-

tant el que sent. Una cosa és l'erotisme infantil, amb els jocs sexuals prelimi-

nars que se satisfan per si mateixos, i una altra l'erotisme adult, que se satisfà

en l'orgasme.

Sándor Ferenczi va ser un psicoanalista hongarès deixeble de Freud que va

estudiar a fons les relacions entre adults i nens com a factor etiològic de la

patologia mental. De fet, això va ser una de les causes que van originar la

seva ruptura amb Freud, ja que Freud havia abandonat el concepte de trauma

com a origen de les neurosis. Ferenczi, però, havia ampliat aquesta primera

teoria de Freud i parlava no solament del trauma vinculat a la sexualitat, sinó

també del trauma vinculat a l'hostilitat dels adults en relació amb els nens i

dels processos psíquics que tenien lloc en aquestes relacions.

A l'hora d'explicar aquests processos tenia en compte les tendències eròtiques

del nen i les seves fantasies, però les diferenciava molt clarament de les de

l'adult:

Lectura recomanada

S. Ferenczi (1932). Confusi-
ón de lengua entre los adul-
tos y el niño. Conferencia
pronunciada en el XII Con-
greso Internacional de Psi-
coanálisis en Wiesbaden. A
Obras completas (vol. 1). Ma-
drid: Espasa Calpe. <http://
www.isabelmonzon.com.ar/
confulenguas.htm>

http://www.isabelmonzon.com.ar/confulenguas.htm
http://www.isabelmonzon.com.ar/confulenguas.htm
http://www.isabelmonzon.com.ar/confulenguas.htm
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"Las seducciones incestuosas se producen habitualmente de este modo: un adulto y un
niño se aman; el niño tiene fantasías lúdicas, como por ejemplo desempeñar un papel
maternal respecto al adulto. Este juego puede tomar una forma erótica, pero permanece
siempre en el ámbito de la ternura. No ocurre lo mismo en los adultos que tienen predis-
posiciones psicopatológicas, sobre todo si su equilibrio o control personal están pertur-
bados por alguna desgracia, el uso de estupefacientes o de sustancias tóxicas. Confunden
los juegos de los niños con los deseos de una persona madura sexualmente y se dejan
arrastrar a actos sexuales sin pensar en las consecuencias."

Ferenczi (1932)

En aquesta asimetria fonamental, Ferenczi elabora una explicació de la reac-

ció del nen, la de la identificació amb l'agressor, que desenvoluparem al llarg

d'aquest tema, ja que permet acostar-nos a realitats que d'una altra manera

són difícils de comprendre.

"Es difícil adivinar el comportamiento y los sentimientos de los niños tras esos sucesos.
Su primera reacción será de rechazo, de odio, de desagrado y opondrán una violenta re-
sistencia: no, no quiero, me haces mal, ¡déjame! Esta o similar sería la reacción inmediata
si no estuviera inhibida por un temor intenso. Los niños se sienten física y moralmente
indefensos, su personalidad es aún débil para protestar, incluso mentalmente, la fuerza
y la autoridad aplastante de los adultos los deja mudos, e incluso pueden hacerles perder
la conciencia. Pero cuando este temor alcanza su punto culminante, les obliga a some-
terse voluntariamente a la voluntad del agresor, a adivinar su menor deseo, u obedecer
olvidándose totalmente de sí mismo e identificándose con el agresor."

Ferenczi (1932)

Aquí encara s'hi afegeixen altres aspectes que compliquen més la situació, ja

que l'adult sent culpa pel que ha fet. Tendeix a projectar-la en el nen (amb

alguna justificació de l'estil "Ha estat ell qui ha provocat"), i llavors el sent com

a algú dolent, al qual, per tant, es pot agredir. És a dir, el nen queda investit per

l'adult de sentiments positius, que el fan desitjable, i de sentiments negatius,

que el fan mereixedor de càstig. Aquesta ambivalència de sentiments danya

encara més profundament el nen, i és sobretot aquest odi "el que sorprende,

espanta y traumatiza al niño amado por un adulto" (Ferenczi, 1932).

1.3.2. Tipus

S'han categoritzat diferents tipus d'abús sexual:

Pedofília: preferència d'un adult per les relacions sexuals amb nens. Compor-

ta el contacte sexual no violent d'un adult amb un nen i pot consistir en ma-

nipulacions, exhibició de genitals o contactes bucogenitals.

Amb certa freqüència, els mitjans de comunicació parlen de nens que han

estat abusats pels mestres o educadors. En molts casos, en aquests mestres o

educadors hi sol haver una tendresa genuïna per la infància, que és la que ha

mogut també la seva elecció professional. Aquesta inclinació, però, es compli-

ca amb unes altres que, una vegada consumades, tenen un alt efecte addictiu

que portarà a repetir-les. Per això és tan freqüent la reincidència.



CC-BY-NC-ND • PID_00192457 12 Els maltractaments infantils

En la xarxa de pederastes que es va desmantellar a Barcelona el 1997, un dels implicats ja
havia estat condemnat no feia gaires anys pel mateix delicte. Un altre dels implicats va
dir textualment en el judici: "sí, tengo una atracción por los niños en todos los aspectos,
incluido el sexual, etc. pero el afecto que sentía por ellos superaba el impulso sexual
porque lo controlaba" (El País, 10 de gener de 2001).

Violació: no cal que hi hagi esquinç d'himen o penetració. Hi ha molts casos

en què no hi ha senyals (esquinç vaginal o anal, presència d'esperma o infecció

gonocòccica), però és el nen mateix qui explica la història. S'ha de tenir en

compte que això ha de ser immediatament atès i escoltat, perquè els nens no

expliquen històries d'activitats sexuals detallades si no és que les han vistes

o viscudes.

L'R. és una nena de sis anys. Un dia a l'escola veuen que gairebé no pot caminar per
una inflamació a la vulva. La nena explica que ha estat el seu pare. Porten la nena al
pediatre, que sospita que hi ha hagut abusos sexuals, i es posa en marxa una intervenció
que confirma els abusos i que assenyalen el pare. La mare es nega a acceptar-ho i la nena
és separada dels pares. Malgrat el relat de l'R. i de les proves pericials practicades, la mare
continua negant l'evidència, vivint amb el marit i reclamant que torni la nena. La mare
necessita molt aquest home. I també estima molt la filla...

Incest: entre pare i filla acostuma a constituir unes tres quartes parts dels casos;

els incestos entre mare i fill, pare i fill, mare i filla, i germà i germana són

l'altra quarta part. De vegades es tracta de personalitats psicopàtiques amb

control escàs dels impulsos sexuals i agressius, que no poden considerar els fills

com a subjectes separats i amb vida pròpia. La majoria dels pares que tenen

relacions incestuoses amb les filles, però, són personalitats introvertides que

tendeixen a estar aïllades socialment i molt centrades en la família. A molts

d'aquests pares, que van tirant gradualment cap a un comportament incestuós,

els proporciona l'impuls final una esposa que facilita situacions que permeten

la intimitat entre pare i filla.

Així, la mare pot tenir un horari de feina de tarda o de nit fora de casa i llavors encarrega
a la filla que "cuidi el pare".

Hi ha un acord silenciós entre pare, mare i filla en què cadascun exerceix un

paper i en què, en general, els sentiments de culpa i ràbia queden dissociats

("l'un mira cap a una altra banda"), mentre no sobrevingui una crisi. Normal-

ment les filles queden atrapades en el dilema que si posen fi a aquestes relaci-

ons per portar una vida més lliure i normal senten que posen en perill la se-

guretat familiar. És important comprendre aquesta connivència dels membres

de família a l'hora de dissenyar l'abordatge.

"Por lo general hay que descartar aquellas historias relativas a madres que manifestaron su
sorpresa y espanto cuando se enteraron de algo «que no podían ni sospechar»: no hemos
visto una sola madre inocente cuando se trataba de un incesto que venía prolongándose
desde hacía tiempo, aun cuando la madre escapa al castigo que probablemente tendrá
que sufrir el marido."

Kempe (1979, pp. 93-94)
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2. El maltractament en la família

2.1. Consideracions pràctiques

L'MT en la família es pot comprendre i abordar des de diferents òptiques. Una

d'aquestes òptiques, de llarga tradició social (hereva dels antics tribunals tute-

lars de menors), és la que tendeix a treballar amb proves, en la línia de deter-

minar el fet, identificar el culpable i protegir la víctima.

En aquest marc, es tracta de buscar els indicis objectivables i demostrables del

maltractament, tant de la conducta maltractant (condicions materials, violèn-

cia, malaltia mental, etc.) com dels efectes que té en el nen (marques de cops,

desnutrició, absentisme escolar, etc.). Amb aquests indicadors s'elabora un in-

forme que conté una proposta de protecció al nen –que de vegades implica

la separació de la família– i l'Administració s'encarrega, si és possible, de la

denúncia judicial al maltractador. Aquest model d'intervenció, necessari molt

sovint ja que de vegades perilla la vida del nen, com a acció aïllada és totalment

insuficient. Els professionals que treballem en aquest àmbit (Galán, 2009, pp.

4-6) sabem altres resultats que aquest model no explica. Vegem-ne uns quants.

• Malgrat tot el que hagi passat (l'MT, la separació), els llaços entre pares i

fill continuen i hi sol haver el desig continuat en el nen de reunir-se amb

els pares. La realitat mostra que la majoria dels nens que han estat separats

volen tornar a casa amb els pares, encara que hi hagin viscut situacions

de molta violència.

• Hi ha situacions en què sabem que hi ha MT que no podem demostrar

perquè no hi ha indicadors objectivables. Hi ha maneres de danyar greu-

ment un nen que no deixen senyals clars a l'acte i que sí que es poden

diagnosticar al cap d'un anys, quan les conseqüències emocionals són evi-

dents. És el cas de molts abusos sexuals i incestos.

• Entre aquests senyals, el maltractament psíquic pot ser difícil de precisar.

En un marc que enfoca únicament els indicadors objectivables, els ele-

ments que configuren l'MT psíquic no apareixen: les projeccions massives

i rígides sobre el fill, la falta de resposta a les seves demandes afectives,

etc. En les relaciones entre pares i fills pot ser molt difícil precisar quan es

pot considerar maltractament una particularitat, sobretot quan es dóna en

classes socials o cultures diferents. Per exemple, el fet que un nen de tretze

anys deixi l'escola per treballar a la botiga del pare, és maltractament?

• La realitat ens porta a constatar la insuficiència de les intervencions pro-

fessionals que moltes vegades han d'actuar en les generacions successives
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d'una mateixa família. En molts casos, la separació del nen maltractat dels

pares no impedeix la repetició del maltractament als seus propis fills en

el futur.

Per tant, aquestes dades ens porten a considerar els altres aspectes, ja no tan

objectivables, de l'MT. Això és, a situar l'MT dins de la relació entre pares i fills

i com un aspecte d'aquesta relació. I això ens porta a plantejar la importància

dels vincles que uneixen pares i fills.

"Porque son estos los que no se rompen con la separación; más bien tienden a permanecer
siempre presentes, a veces de una forma torturante aunque invisible para gran parte del
entorno; son los vínculos que se establecen (en su carácter patológico, débil o tóxico) los
que pueden hipotecar seriamente la vida de un ser humano sin que en ningún momento
exista un golpe o una desatención material; y porque las lesiones o las carencias no son
sino emergentes visibles de formas muy dañadas de relación."

Galán (2009, p. 6)

2.2. La relació entre pares i fill. El vincle

"Freud, com a investigador de la ment humana, va obrir el camí cap al descobriment i
el coneixement de la importància de la vida psíquica del nen com a condicionant del
comportament del futur adult. Fins llavors, els nens i nenes havien estat menysvalorats
i considerats com a éssers que no s'assabentaven de res, que no sentien i pels quals no
feia falta preocupar-se psíquicament."

Viloca (2006, conferència)

La criança es pensava més com un tracte que anava de fora endins, una cosa

així com un alimentar, netejar i ensenyar. Per això, i sense gaires qüestiona-

ments, els nens podien ser separats, criats amb mestresses o enviats a internats.

L'important era que les funcions de cria es fessin; no importava tant a càrrec

de qui ni de quina manera. Si passava alguna cosa, n'hi havia prou d'abaixar

la veu o fer algun senyal, i el fet quedava suprimit de la vida del nen (una

cosa així com "me'n vaig sense que em vegi, i així no se n'adona"). Era el món

intern del nen el que quedava totalment negat.

Freud, però, va mostrar també que allò que és negat no queda suprimit, sinó

que passa a una altra zona, l'inconscient, on queda actiu i condiciona el desen-

volupament i el comportament del futur adult. I va explorar com el psiquisme

del nen es construïa en els primers anys de vida en la relació amb l'entorn, la

mare o la persona que se'n cuidava.

Des de llavors, hi ha hagut diferents autors científicament reconeguts que han

mostrat que les primeres relacions del nadó amb l'entorn són fonamentals per

al desenvolupament sa de la personalitat. Van elaborar l'anomenada teoria

del�vincle, branca de la psicologia que estudia les relacions entre pares i fills.

Aquesta teoria es basa en la necessitat humana universal de formar vincles

afectius i explica que aquests vincles són fonamentals per al desenvolupament

normal. Hi ha molts psicòlegs del desenvolupament que consideren que els

nens neixen preprogramats per a vincular-se als pares o altres personatges sig-

nificatius i que els adults estan biològicament predisposats a cuidar els "ca-
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dells" de l'espècie humana. Les conductes del nen (buscar la proximitat, som-

riure, agafar-se, etc.) són correspostes per conductes de l'adult (tocar, sostenir,

calmar) i aquestes respostes reforcen la cerca del nen envers aquest adult en

particular. L'objectiu del vincle és la cerca i provisió de protecció i seguretat.

Aquesta seguretat bàsica és necessària perquè el nen pugui explorar, primer en

presència de la mare i després cada vegada més lluny, i així establir les bases

per a la capacitat d'aprendre i de ser autònom.

Bowlby va ser un psicoanalista anglès que en la dècada dels quaranta va investigar la
naturalesa de les relacions humanes i, sobretot, de les que forgem en la infància. El seu
descobriment del treball dels etòlegs va revolucionar el seu pensament sobre el desenvo-
lupament primerenc del nen i el va conduir a formular la teoria del vincle. Eren els anys
posteriors a la guerra i hi havia un interès generalitzat per conèixer les conseqüències
en el desenvolupament de nens que "havien perdut els seus vincles", que havien quedat
orfes o havien estat separats de les famílies. Fins que es va morir, el 1990, Bowlby va
investigar i llimar les seves teories, que diferents autors continuen desenvolupant.

"Esas criaturas no son pizarrones de los que se puede borrar el pasado con un

plumero o esponja, sino seres humanos que llevan consigo sus experiencias

previas y cuya conducta actual se ve profundamente afectada por los sucesos

pretéritos." Aquest text pertany a un informe que va publicar l'OMS el 1951,

un treball de Bowlby sobre cures maternes i salut mental. Segons aquest autor,

"el requisito esencial para la salud mental es que el bebé y el niño de corta

edad experimenten una relación cálida, íntima y continúa con la madre (o su

substituta permanente) que proporcione a ambos satisfacción y goce" (Bowlby,

1951, citat a Winnicott, p. 198). I prossegueix: "Gracias a este vínculo los sen-

timientos de ansiedad y culpabilidad, cuyo desarrollo exagerado caracteriza la

psicopatología, serán canalizados y ordenados".

La vinculació està formada de sentiments, records, desitjos, expectatives i ac-

tua com una espècie de filtre per a la recepció i interpretació de l'experiència

interpersonal.

Bibliografia recomanada

J. Bowlby (1997). El vínculo
afectivo. Barcelona: Paidós.

"Con el tiempo, las cualidades de la relación diádica del niño con la persona principal
que le cuida acaban internalizándose y empiezan a definir elementos de la propia perso-
nalidad del niño. A partir de sus relaciones iniciales [...] los niños desarrollan modelos
operativos internos o «representaciones internas»: 1) del yo, 2) de otras personas, 3) de
la relación entre ellos. Al estar en relación con otras personas el yo no solo se forma sino
que se reconoce a sí mismo. El yo, formado en su relación con otros, busca entonces in-
terpretar a otras personas basándose en la comprensión que tiene de su propio yo. En ese
sentido, las pautas del vínculo y la cualidad de las interacciones sociales experimentadas
por el niño también se convierten en una propiedad suya."

Howe (1997, p. 91)

És en aquest sentit en què pensarem les primeres relacions amb els pares o

cuidadors com a motlles, patrons, per a les relacions següents i que direm que

són estructuradores de la personalitat que s'està formant.

Una col·lega de Bowlby, Mary Ainsworth, va desenvolupar una situació experimental per
conèixer els diferents tipus de vincle (a grans trets, separava un nen dels pares durant
un lapse breu i n'observava la conducta abans de la separació, durant la separació i en el
retrobament). Els primers experiments van revelar tres�tipus�de�vincles: segur, insegur
i elusiu, i insegur i ambivalent. Uns estudis posteriors (Main) han afegit un quart tipus,
el desorganitzat. Resumint molt:

Lectura recomanada

D. Howe (1997). La teoría del
vínculo afectivo para la práctica
del trabajo social. Barcelona:
Paidós.
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Vincles�segurs: els nens mostren aflicció per la separació. Quan es reuneixen amb els
pares els reben positivament i tornen a jugar contents. Els pares es mostren tranquils i
pròxims als fills i els reben amb mostres d'afecte.

Vincles�insegurs�i�elusius: els nens mostren pocs signes d'aflicció per la separació. Quan
tornen els pares, els eludeixen, els ignoren. No busquen contacte físic. El pare o la mare
es mostren indiferents a les necessitats del nen.

Vincles�insegurs�i�ambivalents: els nens estan molt afligits per la separació i són molt
difícils de tranquil·litzar quan es tornen a reunir amb els pares. Quan es troben es resis-
teixen als intents de consol i continuen cridant i cargolant-se. Són ambivalents perquè
d'una banda exigeixen l'atenció dels pares i de l'altra s'hi resisteixen. La cura dels pares
és incoherent i inestable, però no insensible ni de rebuig.

Vincles�desorganitzats: els nens mostren tant característiques del tipus elusiu com de
l'ambivalent. Quan es reuneixen amb els pares mostren confusió i desorganització. De ve-
gades, aquests nens, entre la separació i la reunió, s'immobilitzen. De vegades, actuen me-
cànicament però sense mostrar emoció. Els pares no són sentits com a font d'alleujament
sinó com a font de por.

Aquest patró de relació tendirà a repetir-se en les futures relacions íntimes (amb el com-
pany sexual, amb els fills) i està en la base de la transmissió transgeneracional del mal-
tractament.

Actualment, la neurociència, basant-se en estudis de neuroimatgeria, explica

que les experiències viscudes en els tres primers anys de vida queden inscrites

en l'àmbit neuronal i condicionen les experiències posteriors.

"El inmaduro cerebro del bebé construye los circuitos neuronales que forjarán la mente
para el resto de la vida, a través de las relaciones con los padres y personas del entorno."

Coderch (2010, p. 14)

Fonagy (1999) ha prosseguit en aquesta línia insistint en la necessitat primària

del nen de tenir una figura de vinculació segura i mostrant que unes relacions

primeres pertorbades són el precursor clau per a la malaltia mental.

Així, doncs, aquests primers vincles amb el pare, la mare o el cuidador són

els que estableixen les bases per al desenvolupament de la nostra personali-

tat. I per això, pensarem en la família amb unes funcions psicosocials molt

concretes: no solament en termes d'alimentació, higiene i cura, sinó de suport

emocional, seguretat i contenció, d'oferir models d'identificació, d'organitzar

la consciència moral, etc.

Les funcions psicosocials de la família

1) Cura i manteniment corporals bàsics (provisió d'aliments, roba, re-

fugi, tendresa, etc.).

2) Funcions (emocionals) introjectives i projectives que estan en la base

de la mentalització i del pensament:

• Amor i tendresa, que predominen sobre desconfiança i odi.

• Esperança, que predomina sobre desesperança.

• Confiança, que predomina sobre desconfiança.

Bibliografia

Lectura recomanada
P. Fonagy (1999, novembre).
Persistencias transgeneracio-
nales del apego. Revista Aper-
turas, 3. Madrid.
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• Contenció i reverie (capacitat d'empatia amb el nadó i el nen i de

sentir, pensar i fantasiar amb ell i per ell), que predomina sobre in-

continència.

4) Proporcionar les bases per a la relació externa i interna entre subjecte

i objecte: creació de l'objecte, del subjecte, de l'espai mental.

5) Funcions i límits de la contenció:

• Capacitat d'integrar límits.

• Tolerància a l'espera i la frustració.

• Capacitat de pensar.

6) Organització i desenvolupament del superjò:

• Consciència moral: pulsions enfront de societat –moral, motivació,

premis.

• Objectius, valors, lleialtats.

• Formes de suport en crisis familiars i socials.

• Ideal del jo.

7) Identitats psicosocials fonamentals:

• En la psicosexualitat.

• En l'agressivitat-destructivitat.

• En el coneixement.

• En els processos de dol.

8) Models de relació amb l'exterior:

• Perspectiva socioconductual: família estructurada, desestructura-

da, en reversió, sobreimplicada o aglutinada, subimplicada, ansio-

sa-tensa, etc.

• Perspectiva psicoanalítica: família de parella bàsica, matriarcal, pa-

triarcal, colla de nois, casa de nines, en reversió, etc.

9) Models per a l'aprenentatge: especialment, l'aprenentatge plaer-curi-

ositat-joc enfront de l'aprenentatge obligació-acumulació-patiment-ro-

batori, etc.

Tizón (2004)

Una família, però, en què les relacions estan basades en la por, en la dominació,

difícilment podrà complir aquestes funcions. És des d'aquí que hem d'entendre

que, en la base del maltractament, hi ha un tipus de relació anòmala. De tots
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els membres de la família, el nen, sia víctima directa o testimoni, és el més

vulnerable tant perquè està indefens enfront la violència com perquè aquests

són els materials que li subministren per créixer.

Dit d'una altra manera, i com anirem veient, l'experiència del maltractament

per part d'aquestes figures tindrà una influència determinant en l'infant, per-

què s'inscriurà en els fonaments de la seva psique.
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3. Pares que maltracten

El comportament de l'adult que maltracta, sia colèric, indiferent o seductor,

varia molt d'uns casos a uns altres. En un primer moment, és difícil per als

professionals abstenir-se d'acusar aquests pares. És més útil, però, acostar-s'hi

i intentar comprendre quin va ser el desencadenant i saber que, sovint, són

pares que en la infància van patir MT.

Per entendre-ho, abans que considerar primer els casos extrems, ens fixarem

en la negligència i els MT dins de la perspectiva general del fet de ser pares.

Un gràfic que reflecteixi les capacitats com a pares i la relació amb els fills

tindria la forma d'una campana que en una punta situaria els pares ideals, al

mig els prou bons i a l'altra punta els pares amb dificultats per a atendre. Dins

d'aquests últims, hi situem una minoria de pares francament maltractadors.

Mitjançant els seus estudis amb aquesta població, Kempe va observar que els

MT al nen requereixen la presència de quatre�factors.

Ruth S. Kempe i Henry Kempe són pediatres nord-americans que, a partir dels anys sei-
xanta, van publicar els seus descobriments pel que fa a les famílies que maltracten els
fills. Són considerats autoritats en l'estudi de l'abús infantil i se'ls deu la descripció de la
síndrome del nen maltractat.

1)�Que�els�pares�tinguin�un�rerefons�de�privació�emocional�o�física�i�potser

també�d'MT

És l'anomenat cicle dels MT o repetició transgeneracional dels MT. Com ens con-

firma l'experiència pràctica, el tret més freqüent en les històries de famílies que

maltracten és la repetició de pares a fills d'actes agressius, negligència, abusos.

Hem vist que la tendència a relacionar-nos d'una manera determinada queda

inscrita en la primera infància i tendeix a repetir-se en les relacions més sig-

nificatives: amb el company sexual, amb els fills, etc. Dit d'una altra manera,

les primeres relacions tenen una funció estructuradora de la personalitat i ac-

tuen com a "motlle" per a les relacions subsegüents. És l'experiència d'haver

rebut acurades cures parentals, d'haver estat cuidat, la que permet cuidar; és

l'experiència d'haver estat comprès, la que permet desenvolupar la capacitat

d'empatia; és l'experiència d'haver estat contingut, la que permet desenvolu-

par les pròpies capacitats de contenció. Les funcions que ara un pot fer per si

mateix en un primer moment li van ser fetes per uns altres i així van establir

les bases de la nostra personalitat.
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En aquest sentit, "los mecanismos mediante los cuales aquellos padres que

maltratan a sus hijos repiten pautas parentales a que estuvieron expuestos,

son comunes a todos nosotros; y únicamente varía la índole de dichas pautas.

Todos somos portadores de nuestra herencia aunque la mayoría de nosotros

no somos conscientes de ella" (Kempe 1979, p. 38).

I en moments de crisi surt el que realment portem a dins i és fàcil tenir una

relliscada i repetir els comportaments que vam experimentar de petits.

2)�Les�percepcions�sobre�el�fill�són�inadequades

Com és viscut el nen pels adults? Com un inferior que cal dominar?, com un

igual al qual no toleren les diferències?, com algú que ha vingut a torbar la pau

o que, per contra, ha vingut a portar-la?, com un portador de característiques

que es poden resistir o no?, o com un semblant diferent? "A veces se supone

que se es propietario de los hijos como si fueran objetos. El hijo, su cuerpo y

a veces también su pensamiento son vividos como algo propio que se puede

manipular a gusto. También es frecuente que, cuando se tiene un hijo, el deseo

sea de tener un muñeco, no un bebé que llora, usa pañales, se despierta de

noche, quiere comer a cada rato. Otras veces se supone que el hijo viene a

salvarlos. Y, cuando esto inevitablemente se rompe, en algunas familias resulta

intolerable" (Janin, 2002, p. 150).

Per exemple, una mare interpretava el fet que el nen no li parlés sortint de la guarderia
com una manera de castigar-la per haver-se'n separat. Considerava (tenia l'expectativa)
que el fill li havia d'explicar el que havia fet aquell dia, i, quan no ho feia, considerava
que l'havia d'educar i que el mitjà era el càstig.

Els pares que tendeixen a maltractar els fills s'inclinen a considerar que el càs-

tig físic constitueix un mètode adequat per a tractar-los. Es poden sentir des-

coratjats quan els assots no donen resultats i queden deprimits, tant pel que

han fet com per les respostes que han obtingut. Es comencen a instaurar els

cercles viciosos de càstig, deteriorament de la relació amb el nen, frustració en

la relació i, una altra vegada, càstig. Quan aquesta pauta és predominant, el

nen queda amb una imatge d'ell mateix com a dolent i indigne de ser estimat

i també queda preparat per a fer front a la seva futura paternitat amb instru-

ments semblants.

Kempe explica un altre exemple molt gràfic (la cursiva és de l'autor):

"Un bebé que no se deja acariciar, sino que se echa atrás y patalea, puede irritar a su ma-
dre, si ella lo considera como un rechazo, pero no (si considera) que puede ser una señal de
energía e independencia, como si fuese un anuncio de que el niño va a ser una primera fi-
gura de fútbol. Dada la sensibilidad de los padres que potencialmente presentan tenden-
cias a maltratar al hijo, a las características precoces del niño y a su indebida propensión
a concederles gran importancia, resulta fácil ver cómo se puede facilitar la aparición de
dificultades y cuan poca sobrecarga exterior se necesita para crear la pequeña crisis inicial."
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Un punt també interessant en aquest text i que dóna elements per abordar i

tractar l'MT és la referència al paper de l'entorn, que pot contenir les crisis o

precipitar-les.

3)�Hi�ha�d'haver�una�crisi

Sabem que és més fàcil que els MT a nens tinguin lloc en períodes de conflicte.

Hi ha moments especialment difícils en el creixement. Per exemple:

• El�plor�del�nadó

Fixem-nos en la manera com ens fa reaccionar a tots el plor d'un nadó (si

un nadó plora en el cotxet a l'autobús, a la cua del supermercat, etc., tots

començarem a inquietar-nos, n'hi haurà que donaran consells a la mare,

que faran comentaris en veu alta, i és possible que algú es queixi o que

algú altre s'hi acosti i vulgui intervenir donant-li el xumet o acariciant-lo,

etc.). Ens fa reviure allò que hi ha de més desvalgut en nosaltres. Un adult

que no toleri això es pot desesperar i pegar al nen perquè calli. Intentarà

eliminar qualsevol exigència del nen, tot el que pertorbi, "i els nens sempre

són pertorbadors".

• El�començament�de�la�deambulació

Mentre el nadó no es pot moure per ell mateix, els allunyaments i les

separacions els marca la mare. La deambulació confronta la mare amb

l'autonomia del fill, que ja es pot moure sense el seu control, cosa que pot

significar un perill i desencadenar moltes pors. I això pot generar violència.

• El�control�d'esfínters

Les dificultats en el control poden ser viscudes com a atacs, és el "m'ho

fa a mi".

• L'entrada�a�l'escola,�com�a�sortida�al�món

El fet de separar-se del nen i deixar-lo a càrrec d'uns altres adults pot ser

viscut com una cosa terrorífica.

Si ens hi fixem, moltes d'aquestes situacions coincideixen amb moments de

transició psicosocial, en les quals el nen accedeix a noves capacitats i deixa de

ser el que era. Es mostra més autònom (plora, camina, menja triturats, es fa pi-

pi o va a escola) i s'evidencia com un ésser diferent d'aquell al qual un ja s'havia

acostumat: reclama reajustaments en els pares que també viuen aquesta tran-

sició, amb tota la incertesa i l'ansietat que comporta. Es trenca la tranquil·litat,

es reclama una altra proximitat i una altra relació.

L'MT, aquí, la violència, té a veure amb el silenciament del canvi per a tornar

a l'estat anterior d'allò que ja és conegut.



CC-BY-NC-ND • PID_00192457 22 Els maltractaments infantils

4)�En�el�moment�conflictiu�no�hi�ha�comunicació�amb�les� fonts�de� les

quals�es�podria�rebre�suport

Els pares que maltracten els fills tenen dificultats per a demanar ajuda a altres

persones, per a confiar que uns altres els vulguin ajudar. Les famílies violentes

generalment són famílies molt tancades. Els vincles entre els membres acos-

tumen a ser adhesius, superficials, amb poca comunicació afectiva.

"Cada uno está aislado, absolutamente solo y, a la vez, tampoco se puede se-

parar de los otros. Todo es indiferenciado y el contacto es a través del golpe

o a través de funcionamientos muy primarios, como la respiración, la alimen-

tación o el sueño" (Janin, 2002, p. 150). L'aïllament social acostuma a ser una

característica que es repeteix, i això és important a l'hora del tractament: quan

aquestes famílies poden connectar amb el món exterior i establir altres relaci-

ons, la violència disminueix.

I el nen, però, com viu tot això? I quins efectes hi té?
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4. La identificació amb l'agressor

"Cuando nos sentimos agobiados por una amenaza ineludible, nos identificamos con el
agresor. Con la esperanza de sobrevivir, sentimos y nos convertimos precisamente en lo
que el atacante espera de nosotros, en cuanto a nuestra conducta, percepciones, emoci-
ones y pensamientos."

Frankel (2002, pp. 1-10)

La identificació amb l'agressor és una resposta al trauma i, a la llarga, pot arri-

bar a formar part de la nostra personalitat.

Ja hem vist que aquest concepte el va introduir el 1933 Ferenczi, que el va ela-

borar a partir de l'exploració dels records primerencs dels pacients que havien

patit abusos de nens. Va trobar que "los niños que son aterrorizados por adul-

tos que están fuera de control, se someterán como autómatas a la voluntad del

agresor para adivinar cada uno de sus deseos y gratificarlos; completamente

olvidados de sí, se identifican con el agresor" (Frankel, 2002, pp. 1-10).

La idea és que quan estem en perill sense possibilitats d'escapar, quan hem

perdut l'esperança que alguna cosa ens salvarà, per protegir-nos, ens fem des-

aparèixer. Deixem de ser nosaltres i, com a camaleons, ens mimetitzem amb el

món que ens envolta, exactament amb allò que ens terroritza. Aquest procés

es dóna de manera automàtica i implica tres accions: "Primero, nos somete-

mos mentalmente al atacante. Segundo, este sometimiento nos permite adi-

vinar sus deseos, penetrar en la mente del atacante para saber qué está pen-

sando y sintiendo, para poder anticipar exactamente lo que el agresor va a ha-

cer, y de esta manera, saber cómo maximizar nuestra supervivencia. Y tercero,

hacemos aquello que sentimos que nos salvará: por lo general, nos hacemos

desaparecer a nosotros mismos a través de la sumisión y una complacencia

calibrada con precisión, en sintonía con el agresor" (Frankel, 2002, pp. 1-10).

Així, doncs, submissió, anticipació i complaença són les accions que permeten

conèixer l'agressor "des de dins". Això implica, com hem dit, deixar de banda

els estats mentals propis i estar hipersensible a l'entorn i en alerta contínua

per a prevenir perills.

Aquest és el mecanisme que opera en l'anomenada síndrome d'Estocolm, en què

els presoners desenvolupen sentiments de simpatia, protecció i fins i tot amor

per les persones que els han capturat.

1973, Estocolm (Suècia). En un atracament a un banc es van agafar quatre ostatges, que
van passar quatre dies captius. Després d'alliberar-los, no n'hi va haver cap que volgués
declarar en contra dels atracadors i fins i tot n'hi va haver un que es va enamorar del
segrestador. La resposta, lluny de ser l'esperada d'odi i por, és la contrària, d'amor fusional.

Lectura recomanada

Ph. J. Frankel (2002). Explo-
rando el concepto de Ferenc-
zi de Identificación con el
agresor. Su rol en la vida co-
tidiana y la relación terapéu-
tica. Aperturas Psicoanalíticas,
11. Madrid.
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La identificació amb l'agressor també implica sentir coses concretes, sia el que

sent l'agressor (identificació concordant), sia el que pensa que l'agressor espera

que senti (identificació complementària).

Per exemple: si sortint d'una botiga sona l'alarma i acusen injustament la nostra amiga
d'haver robat alguna cosa, podem respondre sentint-nos danyats, amb la qual cosa hem
fet una identificació concordant (ens identifiquem amb la víctima); si en aquesta mateixa
situació, però, ens sentim culpables, com si hagués robat, responem amb una identifica-
ció complementària (ens identifiquem amb l'agressor).

El nen que viu en la por és probable que estigui acostumat a utilitzar la iden-

tificació amb l'agressor de manera estable. El masoquisme, en els diferents as-

pectes que té, pot ser un dels resultats: l'afany de carregar-se la culpa, la sub-

missió, la provocació a l'agressor, l'acte de sabotatge, la seducció de l'agressor,

etc., com a estratègies possibles per a conjurar el perill que ve de l'altre.

Il portiere di notte

En la pel·lícula Il portiere di not-
te (Liliana Cavani, 1974) una
dona jueva reprèn una relació,
que inevitablement la porta
a la mort, amb l'agressor. Ella
havia estat abans la seva preso-
nera i víctima en un camp de
concentració.

Una altra conseqüència de la identificació crònica amb l'agressor és que les

víctimes es poden convertir alhora en agressors. És la transmissió transgene-

racional del maltractament que es fa mitjançant el vincle. En estudis sobre

aquest tema, els investigadors (Main i Hesse, 1990; Lyons-Ruth, Bronfamn i

Atwood, 2000) van descobrir que les mares que no havien resolt els seus propis

passats traumàtics podien ser candidates a interactuar amb els seus nens de

manera que s'arribés a crear una por intolerable en aquests nens, especialment

forçant el seu propi estat mental en la ment dels seus fills, "no dejando espa-

cio para la propia experiencia autogenerada y espontánea del niño" (Frankel,

2002, pp. 1-10).

La soledat del corredor de
fons

En la pel·lícula La soledat del
corredor de fons (Tony Richard-
son, 1962) el protagonista sa-
boteja les seves possibilitats
d'èxit després de durs entrena-
ments físics.
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5. Efectes psíquics del maltractament

5.1. El trauma

La primera cosa, l'efecte psíquic immediat a l'agressió. L'MT com un xoc vio-

lent, com una cosa que s'implanta en el psiquisme del nen com un cos estrany.

Els efectes que té corresponen als símptomes del trastorn per estrès post-

traumàtic (DSM-IV-TR). Els símptomes�posteriors al trauma es poden

incloure en tres categories:

1) L'esdeveniment traumàtic és reviscut una vegada i una altra mitjan-

çant records, somnis, sensacions, malestar o respostes fisiològiques.

2) S'evita qualsevol estímul associat al trauma, hi ha una retirada emo-

cional, amb sensacions d'ensopiment i incapacitat per a sentir.

3) Hi ha un estat d'alerta permanent, com si el perill pogués tornar en

qualsevol moment, amb dificultats per a dormir i concentrar-se, ansie-

tat, etc.

Hem vist, però, que quan l'MT es dóna en la família i de manera continuada

és el psiquisme mateix el que es construeix amb l'agressió exercida per qui ha

de cuidar. Llavors, en aquestes situacions, i especialment si el maltractat és el

nen, hi ha dos elements presents que se sumen: la relació de poder i la traïció

de la confiança. Sovint el que és més greu, més enllà del xoc que representa

l'MT o l'abús, és el fet que l'infringeix la persona a la qual estima el nen i de

la qual espera protecció i cura (el pare, la mare, el germà, l'avi, etc.). El nen

fa grans esforços per sobreposar-s'hi i adaptar-se al món en què li ha tocat

viure, i del qual depèn, encara que sigui inadequat o li faci mal. I això fa que

adopti diferents papers en la família, com per exemple el de nen "adultitzat"

que assumeix la funció de contenir i apaivagar els seus pares, perquè el que

realment espanta un nen és la visió de l'adult descontrolat, o perquè el que

vol és que hi hagi pau i tendresa.
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5.2. La retraumatització

5.2.1. El silenci del trauma

"Què és traumàtic? Un atac o les seves conseqüències. La capacitat adaptativa de resposta
dels nens, fins i tot molt petits, a atacs sexuals i altres atacs apassionats és molt més
gran del que s'imagina. A la confusió traumàtica només s'hi arriba, la major part de les
vegades, quan atac i resposta són desmentits per l'adult carregat de culpa, i se'ls tracta
com si fossin una cosa punible."

Ferenczi (1932, citat a Daurella, 2005)

El nen traumatitzat ja sent molta confusió, desconfia dels seus propis senti-

ments i percepcions, i se sent alhora innocent i culpable del que passa. L'efecte

traumàtic, però, s'acaba de consolidar en un segon moment, quan l'adult al

qual explica el que li passa no li fa cas i dubta de la veracitat del que li explica.

En efecte, en aquestes situacions, l'adult no pot suportar el que li diu el nen,

i ho desmenteix. Al cap i a la fi, tenim una llarga trajectòria cultural que ens

frena a l'hora d'entrar a considerar la manera en què els pares tracten el fill,

i que facilita el fet que es consideri que el que el nen explica són "fantasies,

mentides o exageracions". Per al nen, però, això vol dir la prohibició de pensar

sobre això que li passa: no és solament que hi ha coses que no es poden dir,

sinó que aquestes coses no es poden ni pensar. I el que no es pot pensar, no es

pot integrar i queda com una resta no assimilable que comprometrà les seves

relacions i la seva pròpia identitat.

5.2.2. La retraumatització pròpiament dita

O sia, la repetició�del�trauma, la tendència inconscient a establir relacions i a

posar-se en situacions que situen el subjecte en alt risc de tornar a ser maltrac-

tat. Al llarg del text hem vist que les teories del vincle i de la identificació amb

l'agressor explicaven aquest fet. En la realitat solem trobar una vegada i una

altra la repetició del maltractament al llarg de la vida: primer pels progenitors,

després per altres adults i més endavant per les diferents parelles sexuals.

"Las personas que han sufrido abusos en la infancia tienen una probabilidad mayor de
sufrir abusos de adultos."

Read (2006, p. 290)

Lectura recomanada

J. Read, L. R. Mosher, i R.
Benthall (2006). Modelos de
locura. Barcelona: Herder.



CC-BY-NC-ND • PID_00192457 27 Els maltractaments infantils

5.3. Les identificacions, la construcció de la personalitat

El nen que creix en un entorn maltractador, negligent, desorganitzat, etc., ten-

deix a introjectar aquests models de funcionament i relació. Això condiciona

directament la construcció de la seva personalitat i la seva salut mental. Hi ha

diferents estudis que mostren l'altíssima correlació entre MT i abusos en la in-

fància amb resultats elevats en escales que mesuren l'esquizofrènia i la psicosi.

El DSM-4-TR categoritza el trastorn�reactiu�de�la�vinculació�en�la�in-

fància, en el qual descriu com queden summament alterades les rela-

cions socials, amb incapacitat per a iniciar contactes socials o respon-

dre-hi o, per contra, amb una sociabilitat indiscriminada (és "el nen que

se'n va amb qualsevol"), i situa la causa en una criança patogènica en

què s'han desestimat les necessitats bàsiques del nen. Aquest trastorn és

la base per a futures patologies mentals en l'edat adulta.

Basant-nos en els estudis de diferents autors i des d'un punt de vista psicodi-

nàmic, en descriurem alguns efectes:

Janin i Royo

Beatriz Janin i Rosa Royo són
psicoterapeutes infantils que
han publicat les seves experi-
ències amb nens que han estat
maltractats (Janin a l'Argentina
i Royo a Catalunya). Els seus
treballs escrits són desenvo-
lupaments fets a partir de la
pràctica clínica i inclouen casos
exemplificadors.

1)�La�confusió. Quan l'MT es dóna des dels primers moments de vida, es perd

la possibilitat de diferenciar, perquè les figures protectores són les mateixes

que han danyat. Això produeix confusió en la ment del nen, especialment

una confusió entre el que és bo i el que és dolent. Aquesta falta de diferenci-

ació porta a una incapacitat per a registrar afectes i matisos. Hi ha una sen-

sació continuada de monotonia, com un apaivagament. Un noi amb uns pa-

res prou bons pot qualificar el món, respondre amb plaer a les coses bones

sense haver de ser sacsejat per emocions fortes. Els nois maltractats, no. Són

nois que queden anestesiats, com amb una part morta, i que necessiten que

els sacsegin. Per això se solen posar en perill, juguen amb la possibilitat d'un

accident, es droguen, etc., buscant sensacions fortes. Predomina el sentiment

de l'esmorteïment, de desvitalització, i apareix la necessitat que la vitalitat, la

sensació d'estar viu, sigui sostinguda més per estímuls forts de l'entorn que

pels que són propis del món intern.

2) Aquesta mateixa confusió s'estén a la seva pròpia identitat. Quan la iden-

tificació amb l'agressor s'utilitza de manera continuada i com a conseqüència

d'aquest fer-se desaparèixer a un mateix sotmetent l'altre, el nen arriba a no

saber qui és. De vegades, pot sortir de la confusió, per exemple, trobant un

enemic extern i projectant-hi les causes del seu malestar; de vegades, identifi-

cant-se amb allò que els altres li atribueixen: boig, ximple, etc. Moltes vegades

això queda reforçat pel fet que el nen se sent culpable del maltractament i s'ho

explica com a resposta a la seva pròpia maldat o incapacitat.

Lectures recomanades

B. Janin (2002). Las marcas
de la violencia: los efectos
del maltrato en la estructura-
ción subjetiva. Cuadernos de
Psiquiatría y Psicoterapia del
Niño y del Adolescente, 33/34,
149-171.
R. Royo (2007). Del silen-
ci, paraules. Aloma: Revis-
ta de Psicologia, Ciències de
l'Educació i de l'Esport, 20,
183-199.
R. Royo (2008). No puc con-
fiar en tu: el vincle terapèu-
tic en nens i adolescents víc-
times de la violència. Revis-
ta Catalana de Psicoanàlisi,
XXV/2, 77-91.
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3)�Actitud�venjativa enfront del món: "M'han fet alguna cosa, i pagaran per

haver-me-la feta", acompanyat de la dificultat en la construcció de suports

ètics.

Winnicott

D. W. Winnicott va ser un pediatre, psiquiatre i psicoanalista anglès coetani de Bowlby
que, com aquest, es va dedicar a estudiar el desenvolupament psíquic infantil des d'una
perspectiva clínica. Les teories que va elaborar són un reflex de la seva pràctica durant més
de quaranta anys. Entre aquestes teories destaca la del paper de l'estructura familiar en
el desenvolupament psicològic del nen. En aquest sentit, va descriure el procés pel qual
les privacions greus en la infància poden conduir, entre altres accions, a la delinqüència.
El seu llibre Deprivación y delincuencia (1954) se situa en l'Anglaterra de postguerra –en
la qual hi havia molts nens que havien perdut els pares temporalment o definitivament
en la guerra–, en el qual observa que les mancances del que ell anomena vida casolana
poden produir comportaments antisocials.

4)�Repetició�de�la�vivència de manera activa o passiva, en la qual un repeteix

amb uns altres el que van fer amb ell o busca algú que es faci càrrec que es

doni la repetició. "El que es torna ineludible és la repetició de la vivència."

En el seu llibre sobre la patologia límit (borderline), Cancrini il·lumina aquest

aspecte amb un cas clínic:

"Fausta, de 6 años, llega a la consulta de la mano de su madre porque ha matado a un ga-
tito golpeándolo contra la barandilla de la escalera de la casa. La historia es la de una niña
desobediente, rebelde, calificada de «imposible por sus padres y profesores». La historia
familiar es la de un matrimonio de conveniencia, con un padre que pega violentamente
a los niños y una madre que engaña al marido desde hace mucho y que hace tiempo que
ha empezado a utilizar los golpes sufridos por Fausta para preparar una separación de la
que espera obtener ventajas económicas. Aparentemente alineada con la madre, víctima
de un padre «malo», Fausta parece haber oscilado, en el momento en que mató al gatito,
hacia el polo opuesto de la identificación con el agresor. [...] Fausta ha interiorizado una
relación entre una víctima y un perseguidor. [...] puede identificarse con la víctima, como
le sucede a menudo en la vida real, o con el agresor, en el síntoma (matar al gatito) o
en la fantasía."

Cancrini (2006, p. 161)

5)�Irrupcions�del�procés�primari i dificultats en el control d'impulsos sexuals

i agressius tant pel tracte rebut contínuament en aquest sentit i que ha facilitat

la introjecció d'un tipus de relació, d'una "manera de fer", com per les errades

en l'atenció i contenció per part dels pares o els cuidadors en els primers temps

de vida (i que porten a la impossibilitat moltes vegades de connectar amb els

propis estats mentals).

6) L'aspecte més devastador del maltractament, però, és que, com que és per-

petrat per algú de qui el nen depèn completament, la seva ment�queda�clau-

surada i és l'altre qui pensa per ell i li defineix la realitat. És la submissió a

la ment de l'agressor i la desconnexió dels estats mentals propis. Això és un

verí per al pensament i està en la base de molts trastorns de l'aprenentatge

en nens maltractats: la impossibilitat de pensar les coses des d'un mateix i de

relacionar-les. No es poden relacionar les coses, sentir-les, aprehendre-les, etc.,

hi ha pobresa mental i tendeixen a donar-se desorganitzacions somàtiques.
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Avui dia es coneix gairebé qualsevol causa orgànica per al retard mental. Quan

trobem un retard mental no filiat, busquem causes psicològiques. Un gran pa-

timent en la infància pot donar lloc a un trastorn generalitzat del desenvolu-

pament (DSM-IV-TR).

El trastorn per dèficit d'atenció (DSM-IV-TR) pot ser que estigui relacionat amb

l'estat d'alerta permanent. Són nens que presenten dificultats escolars perquè

no es poden concentrar ja que qualsevol soroll, qualsevol gest pot ser atemori-

dor. A això s'hi afegeix que, com que no estan al cas del que passa al món, acos-

tumen a reaccionar massa tard, de manera que és fàcil que vagin col·leccionant

traumes.

Fonagy ha estudiat els efectes del trauma en la pèrdua del que ha anomenat

capacitat de mentalització, això és, capacitat per a concebre estats mentals, per

a conèixer-se i comprendre's a un mateix i els altres, i afirma:

"La investigación ha mostrado que en la mayoría de personas que han experimentado traumas
falla la capacidad de mentalización. Los niños no son capaces de aprender palabras para
referirse a sentimientos [...] y los adultos tienen más dificultad para reconocer expresiones
faciales cuanto más grave haya sido el MT sufrido en su infancia."

Fonagy (2005, Congrés de l'IPA)

5.4. A manera de recapitulació

Fins ara hem esmentat alguns dels efectes dels MT en la construcció de la

personalitat. Read, Mosher i Bentall, en el llibre esmentat, Modelos de locura,

recullen resultats de molts estudis empírics i molt diversos en què es mostra

que els MT i els abusos en la infància tenen un paper causal en la salut mental

del futur adult.

La mala educación

Cancrini, mitjançant la pel·lícula La mala educación (Pedro Almodóvar, 2004), explica
com una infància infeliç estableix les bases del futur trastorn de la personalitat: l'Ignacio
és un nen d'uns vuit anys que per la seva bellesa i suavitat en el cant arriba a seduir el
sacerdot director de l'internat on viu, amb la complicitat silenciosa dels altres sacerdots
i de la mare, que ho sap i tampoc no diu res. El nen queda fascinat per l'adult, que de
vegades l'adora amb tendresa i de vegades l'agredeix amb la seva gelosia, la seva avidesa
sexual i les seves ànsies de domini ("cuando yo lo digo").

Tot això marca el seu creixement i tota la seva existència, i dóna lloc a un adult destinat
a repetir les vivències traumatitzants de la infància: la bellesa que li van admirar farà que
continuï somiant de tenir un cos bonic de dona i buscant l'admiració d'altres homes.
Els cops i càstigs que va rebre faran que continuï colpejant-se i castigant-se mitjançant
la prostitució i les drogues. Criat en un ambient afectiu sense regles morals, continuarà
ignorant i menyspreant qualsevol tipus de regla social compartida. Criat en un ambient
en què les expressions de ràbia o afecte eren impredictibles, continuarà vivint els seus
afectes de manera discontínua i violenta, amb dificultats per a controlar els impulsos.

Cancrini (2006, p. 177 i següents).

Fonagy

Peter Fonagy és un psicoana-
lista anglès que ha desenvolu-
pat i relacionat les teories de
la vinculació de Bowlby amb
conceptes psicoanalítics i ha
elaborat, entre d'altres, el con-
cepte de mentalització que
hem definit abans. La psicote-
ràpia, per a ell, es basa en la
feina de mentalització i treba-
lla sobretot amb pacients amb
trastorns antisocials i límit.

La mala educación (2004), de Pedro Almodóvar



CC-BY-NC-ND • PID_00192457 30 Els maltractaments infantils

6. Algunes indicacions per a l'aproximació
professional

Fins ara hem vist alguns autors i conceptes clau per a entendre l'MT i les conse-

qüències que té. Ara pensarem com afecta l'MT també el professional que se'n

cuida. Quan hem presentat el mòdul hem parlat de sentiments de ràbia, dolor

o repugnància que si no són compresos poden anul·lar, i de fet moltes vegades

ho fan, la nostra capacitat de pensar, el que condiciona la nostra intervenció.

Per això cal conèixer més bé els sentiments, les emocions, els pensaments que

es generen en la relació amb el nen maltractat. És a dir, la contratransferència.

En aquest cas són emocions i sentiments que tenen a veure amb la confiança,

la relació de poder i l'agressivitat, la sexualitat, etc., que són tots centrals en

qualsevol relació, però que aquí són més delicats perquè la vivència del nen

MT és que justament són les relacions més pròximes les que l'han danyat.

L'experiència pràctica amb nens MT mostra que, quan aquests nens comencen

una nova relació, sia a l'escola mateixa, amb una altra família o en un centre, és

molt freqüent que aquesta relació es converteixi en camp de batalla. Són nens

que han estat traïts per qui els havia de protegir, i la seva expectativa és la de

qualsevol persona traumatitzada, la repetició de l'experiència viscuda. Per això

el nen pot provar si l'altre continuarà estant allà "faci el que faci" mitjançant el

desafiament i la provocació. O pot intentar desaparèixer mitjançant actituds

elusives i inhibides. O pot fer sobreesforços continus per ser estimat, per caure

bé, per fer el que pensa que s'espera d'ell, etc.

El professional, per la seva banda, es pot sentir impel·lit a respondre amb sen-

timents d'intensa compassió. Això el pot portar a actituds victimistes en què

es posi a aguantar-ho tot per pena, fins i tot ser maltractat. Amb això es repe-

teix la relació entre víctima i agressor (invertida) i es reforcen els sentiments

de maldat del nen mateix. O pot entrar a castigar i rebutjar, amb la qual cosa

es repeteix de manera directa la relació d'MT.

El professional, però, també pot sentir una intensa impotència que pot fer que

vulgui evitar la relació, que tant se li'n doni o que s'impliqui en els aspectes més

burocratitzats de la seva feina. Hi ha residències infantils on sembla que les

tasques i els horaris s'hagin organitzat per a evitar les relacions personals entre

els nens i els tutors: amb activitats extraescolars, canvis continus de torns,

suplències, etc.

O es pot sobreesforçar a caure bé al nen, a ser estimat, utilitzant-ho per a les

seves pròpies necessitats afectives i facilitant una relació idealitzada, etc.

Lectura recomanada

Per ampliar el tema vegeu
l'article següent, del qual s'ha
extret parcialment aquest
text: R. Royo (2008). No puc
confiar en tu: el vincle tera-
pèutic en nens i adolescents
víctimes de la violència. Re-
vista Catalana de Psicoanàlisi,
XXV/2, 77-91. Barcelona.
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Una altra qüestió necessària és que ens coneguem nosaltres, la nostra pròpia

història, perquè la nostra mirada i la nostra intervenció professional sempre

sorgeix de nosaltres i de la nostra història. El treball amb famílies i nens mo-

bilitza la nostra pròpia família interna, els nostres propis aspectes infantils,

les relacions primàries i els sentiments, emocions, pensaments que hi estan

associats. Cal reconèixer-los i poder utilitzar-los en comptes de sentir-nos-en

envaïts i diferenciar els fets i realitats de les pors i temors.

Quan l'equip especialitzat rep una consulta per un cas de MT, es mobilitzen

ansietats catastròfiques que ha passat o passarà una cosa terrible i irreparable,

sol sentir molta por de no saber entendre-hi prou, que se'ls escapi alguna cosa

i el nen resulti molt danyat, etc. És fàcil llavors començar a intervenir per a

evitar danys imaginats, encara no prou pensats.

Altres qüestions que tenen a veure amb la confusió és quan un queda identi-

ficat amb el nen o amb l'adult. Per exemple:

Quan un nen no ha viscut mai amb els pares i viu en una altra família, quin

sentit té mantenir les visites amb els pares biològics de vegades durant anys?

Al servei de qui estan? De l'adult, del nen? Què representen per a aquest nen

les trobades? De vegades els professionals els utilitzem com a estímul perquè

el pare, per exemple, mantingui un tractament.

O amb la persecució, quan més enllà de les amenaces reals un se sent perseguit

i en perill.

En la protecció de la infància s'acostuma a tractar amb adults que presenten

trastorns en el control dels impulsos i de vegades cal plantejar situacions que

van en contra de la seva voluntat. Això significa que hi sol haver amenaces

al professional. Quan aquest professional, però, se sent espantat mes enllà del

que és raonable per al cas concret, quan pateix per la seva pròpia vida o la

de la seva família, podem pensar que l'amenaça prové més d'ell mateix que

de l'exterior.

O amb la culpa, quan un sent que amb la seva intervenció ha danyat les coses

i les ha empitjorades, que si hi hagués pogut fer més o si n'hagués sabut més

no hauria passat tal cosa, etc.

Amb els mitjans i els coneixements de què disposem ara, moltes vegades la

feina amb nens maltractats es mostra al llarg dels anys extremament insufici-

ent. És fàcil, si ens mantenim en el mateix lloc de treball, que vegem de pri-

mera mà les repeticions transgeneracionals del maltractament i la negligència.

És una altra possibilitat, la de tirar completament la responsabilitat sobre un,

més enllà de la revisió raonable de la situació del cas i de la intervenció que

s'hi ha fet.
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Són sentiments poderosíssims que requereixen treball emocional que permeti

anar-los coneixent i contenint amb la idea que es puguin fer més tolerables i

s'obrin altres possibilitats de creixement.

La família F. té tres fills: dos nens i una nena entre vuit i dotze anys. Els nens presen-
ten trastorns en el comportament, falten al col·legi i no aprenen. Quan se cita els pares,
aquests pares responen amb amenaces. En un intent una mica més seriós que acceptes-
sin límit i ajuda, van respondre amb una agressió. Els professionals es van paralitzar i
van deixar d'intervenir. Al cap d'uns anys la filla queda embarassada i neix l'Adrián. Ella
és una adolescent que continua vivint amb els pares i els germans, tots amb trastorns
psicosocials greus. S'emporta el nadó als bars a la nit, el deixa a càrrec de persones ina-
dequades, no el porta al metge, etc., i ningú no hi podia fer res, ja que la família es con-
tinuava negant del tot a acceptar ajuda. Continuava la paràlisi professional. Finalment
va ser l'Administració la que, mitjançant les forces de l'ordre, va dur a terme la separació
forçada del nen.

La família, especialment l'àvia, que no s'havien pogut organitzar per protegir el nen,
ho van fer per reclamar-lo. Van amenaçar, van protestar judicialment, en els mitjans de
comunicació, etc., fins al punt que el nen va quedar en un centre durant gairebé cinc
anys en espera que es resolgués el procediment judicial.

Quan l'equip competent en protecció ha de proposar la separació d'un nen

de la família, una de les tasques centrals que cal dur a terme és fer front a

totes aquestes qüestions provinents del món intern propi, els indicadors de

presència de les quals són la intensa por de "no ser objectiu", de danyar, de ser

danyat, de cometre una acció irrevocable.

Més enllà dels sentiments que mobilitza en l'altre, però, la tasca en si mateixa

"es pesada en extremo: consiste en ponerse a disposición del dolor emocional

excesivo del entrevistado, en soportarlo y cargar con él cierto período" (Salz-

berger-Wittenberg, 1970, p. 159). Al final del seu llibre sobre la relació assis-

tencial, Salzberger-Wittenberg dedica unes pàgines a les dificultats d'aquesta

feina i assenyala algunes de les pressions que suporta el professional: l'exercida

per la institució perquè solucioni de seguida el problema, l'exercida per la so-

cietat perquè s'encarregui dels seus membres més febles, la que exerceixen els

nens i les famílies perquè se'ls doni una vida sense dolor.

"Pero las presiones más difíciles de soportar, que hacen a la asistente tan susceptible a las
demandas irrazonables de otras personas, provienen de sí misma. Se trata de la exigencia
interna de reparar de modo omnipotente al pobre, el enfermo, el perjudicado, el desvalido
[...]. Es preciso tomar en serio la posibilidad de que el esfuerzo se vuelva demasiado grande
y determine el abandono del trabajo o una crisis, o que la asistente se proteja contra el
dolor convirtiéndose en una persona superficial, dogmática y rígida."

Salzberger-Wittenberg (1970, p. 160)
(la cursiva és de l'autor)

En aquest sentit, i per contrarestar l'omnipotència i l'excessiva autoexigència,

l'autora proposa certes condicions de cura personal, com ara realitzar el propi

tractament psicoterapèutic, o d'altres com el treball interdisciplinari, que té a

veure amb el reconeixement dels propis límits i la supervisió.
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Resum

Hem vist algunes de les conseqüències de l'MT infantil en el context de la fa-

mília. Hem intentat superar les concepcions tradicionalistes en què es mesu-

rava l'MT a partir de les qüestions objectivables (cops, negligència, abusos) per

a passar a una òptica que preveu l'MT com una patologia de les relacions pri-

meres amb unes conseqüències decisives en la construcció de la personalitat

del nen en creixement i en el futur adult.

Les teories exposades de Ferenczi, els estudis de Bowlby i els desenvolupaments

actuals de Fonagy tenen un interès especial per fonamentar aquesta òptica.

Tot plegat té una importància especial:

• A l'hora de prevenir factors que faciliten el maltractament incidint-hi.

• A l'hora d'elaborar un diagnòstic que vegi el nen en la família sense menys-

valorar ni negar els efectes del maltractament en el seu desenvolupament.

• A l'hora de dissenyar una intervenció més especialitzada i continuada que

permeti restaurar en la mesura que es pugui el creixement del nen MT.
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Glossari

identificació amb l'agressor  f  Mecanisme de defensa enfront del perill provinent d'un
altre i que consisteix a apartar els propis estats mentals i sotmetre's a l'agressor, anticipar-s'hi
i complaure'l amb la idea de sobreviure.

mentalització  f  Capacitat per a representar-se estats mentals, per a conèixer-se a un ma-
teix i conèixer els altres. Capacitat de conjecturar sobre la possible relació entre l'estat mental
intern d'una persona (anhels, motivacions, desitjos, creences) i el que sembla que fa.

relacions primeres  f pl  Relacions de vincle íntim i estable que estableix el nen des del
naixement amb la persona o les persones més pròximes (mare, pare o cuidador).

teoria del vincle  f  Teoria que proposa l'existència d'una predisposició innata a relacio-
nar-se amb éssers humans concrets, independentment d'altres necessitats (com l'alimentació
o l'afecte).
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