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Abordatge terapèutic d’un nen autista
des d’un cediap
Miquel Gómez, psicòlog, membre de l'EPFCL-FPB.

“George, mami dice que no. Lo siento” La mare d’un nen amb autisme, què
és atès en un CDIAP, m’explicava que el seu fill, de 4a 6m, a qui se li fa molt
difícil acceptar el “no” de l’altre, en una ocasió, en la què la mare li va dir
que “no”, el nen, es va dirigir a un ninot, d’un joc que tenia de la Peppa Pig,
i li va dir: “George, mami dice que no. Lo siento”.
Amb aquesta resposta, es pot veure quina maniobra fa el nen, per a poder
fer-se’n càrrec, d’alguna manera, de la negativa que se li estava dirigint.
Què podríem aprendre, d’aquesta resposta?
En el moment que es troba amb el “no”, posa en joc un repartiment de
papers que li permet suavitzar l’impacte que li representa la carga pesada
del “no”.
Ell, fa una operació interna d’intercanvi de papers, on ell no és a qui va
dirigit el “no”. Ell, està com d’observador i fa de tercer, entre la mare i en
George, i es dirigeix al George per a dir-li quina és la crua realitat del “no” i
li ofereix un missatge amable, de bon camarada: “lo siento”.
Posa en joc un desdoblament subjectiu que li permet no sentir-se
interpel·lat de manera tant directe, pot prendre distància, amb l’intercanvi
de papers, i es pot disposar a donar una resposta en què, d‘alguna manera,
és ell qui en pot prendre la decisió.
Si aquesta manera de procedir, que ve a ser una manera de prendre distància, d’optar per una via indirecte, per la introducció d’un tercer en la relació,
és un recurs que li serveix, no el podríem tenir en compte pel moment
d’haver-nos de dirigir a algú que es pot trobar en circumstàncies similars ?
Possiblement, hi ha un terreny a explorar, a l’hora de poder oferir un cert
repertori de respostes indirectes.
Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i adolescents. Espai format
per professionals del camp del Psicoanàlisi de Colòmbia, Espanya (Barcelona, Madrid,
País Basc, Tarragona), Puerto Rico i Veneçuela.
A Barcelona l'activitat es realitza una vegada al mes en els locals del
FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA organitza RHIPNA, Barcelona
coordinació Andrés Fernández i Àngels Petit
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com
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