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Alguns eixos teòrics sobre l'autisme.
Fragment d'una cura amb una petitaa autista

Xavier Campamà (AME-EPFCL)
Abans de parlar del cas, faré una introducció per algunes de les
peculiaritats fenomenològiques que acostumem trobar en els
autistes tipus Kanner, que es el que descriu a aquesta nena:
l’aparent ignorància de l’altre, la relació amb els objectes, amb
el seu entorn, el seu mutisme o les característiques formes de
verbalitzar i el problema amb el significant; la manca de construcció del seu cos i el gaudi desbordat, com elements més
destacables.
Què pot fer un analista davant d’algú que es protegeix del món
extern viscut com invasor? O que pretén un entorn immutable?
L’estratègia de la cura serà partir d’allò que el mateix autista
intenta com autocura d’aquí que, en certa mida, podríem parlar
d’autoteràpia de l’autisme?
El cas mostra com aquesta nena, inicialment absent, actua
accions repetitives d’alternança donat que no disposa de la
construcció d’una oposició simbòlica, fins que l’aparició d’un
primer signe del subjecte i un S1 que pren de l’altre, obre a
una possible dialèctica a les sessions en relació a l’analista que
li facilitaran articular un llenguatge rudimentari, l’articulació
d’alguna demanda i una parcial pacificació del gaudi.
Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i adolescents.
Aquest espai està 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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