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Per què el títol “ReMi, un nen que Fa Sol”?
Miquel Gomez, Psicòleg i
Psicoanalista, membre EPFCL-FPB

ReMi, és el nom que es va fer servir, el 2014, en el vídeo de presentació de l’Associació TEAcords,
on es parlava d’un nen amb
característiques d’un sujecte amb
autisme.
Com una de les significacions,
condensades, en el nom de
TEAcords –Acords– té relació amb
els acords musicals, es va triar el
nom de ReMi, per la referència a
les notes musicals.
Un nen que fa sol, ve a representar una de les característiques dels
nens amb autisme, que no passen les coses pels altres sinó que intenten fer-les per sí mateixos.
Un nen que Fa Sol, ve a ser un nen que es presenta fent servir les
notes musicals. Mostra una preferència pel llenguatge musical, respecte del verbal. Notes musicals que, si sonen simultàniament, per
altra banda, produeixen un so disonant, un tant desagradable, per a
qui ho escolta, com ho poden ser les seves maneres de comportar-se,
allunyades de les maneres de fer considerades com a “normals” o que
ens resulten més familiars.
Quan fa sol, estem dient que fa un bon dia o un dia brillant. Si podem
observar i apreciar les coses per les que s’interessen els nens amb
autisme i el que en son capaços de fer, fins a poder entendre el perquè
del que fan, podrem posar en valor el seu fer particular i veure la part
brillant del seu comportament. Això ens permetrà fer-li un lloc per a
considerar-lo com a subjecte que té una manera particular de situar-se
en el món i de construir-se una realitat.
Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i adolescents. Està format per professionals del camp del Psicoanàlisi de Colòmbia, Espanya (Barcelona,
Madrid, País Basc, Tarragona), Puerto Rico i Veneçuela, amb la intenció de crear
una xarxa d'intercanvis en la nostra llengua comuna (el castellà) i crear espais
d'intercanvis entre els diferents professionals en aquest àmbit.
A Barcelona l'activitat es realitza una vegada al mes en els locals del
FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organitza RHIPNA, Barcelona, coordinació Andrés Fernández i Anna Gasull
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com
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