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En relació amb el 
tractament dels 

autismes, actual-
ment els profes-
sionals clínics s’en-
fronten sovint a una 
desqualificació de 
les diferents formes 

de psicoteràpia psicoanalítica, ja siguin 
individuals, grupals o institucionals. La 
qüestió consistirà, doncs, en saber com 
retre compte dels progressos dels pa-
cients que pateixen d’autismes, tant en 
el marc individual com en el dels grups 
terapèutics. Disposem de treballs des-
tacats de G. Haag i de l’equip de J. M. 
i M. Thurin (2014) sobre l’avaluació de 
les psicoteràpies individuals de pacients 
autistes i, també, dels d’Hélène Sua-
rez-Labat (2015). Per part nostra, al nos-
tre centre de recerca de la Universitat 
de Lió, hem provat de proposar criteris 
d’avaluació de psicoteràpies de grup 
(Brun, Roussillon, Attigui et al., 2016). 
En aquesta col·laboració, proposem 
una metodologia d’avaluació específica, 
complementària d’altres que s’han pro-
posat anteriorment, centrada en iden-
tificar el sorgiment de formes primàries 
de simbolització en l’atenció dels pa-
cients autistes.

En el context actual d’una inflació de 
les avaluacions, marcada per metodo-
logies d’avaluació de psicoteràpies que 
han beneficiat les teràpies conductuals 
i cognitives en detriment dels professio-
nals clínics, els mateixos psicòlegs clínics 
poden proposar modalitats d’avaluació 
específiques de la seva epistemologia. 
Des d’aquesta perspectiva, en aquesta 
col·laboració es vol presentar un model 
d’elaboració de «punts de referència per 
a una avaluació clínica» d’un dispositiu 
grupal de mediació terapèutica pictòrica, 
a partir de l’exemple de la clínica dels au-
tismes: es tractarà de proposar la cons-
trucció d’un sistema d’avaluació basat en 
la identificació del sorgiment de formes 
primàries de simbolització. 

Els dispositius de mediació terapèuti-
ca, com ara la pintura, el modelat i la mú-
sica, són competència de la psicoteràpia 
psicoanalítica quan es basen en la con-
sideració de la transferència i l’associati-
vitat psíquica, els fonaments del mètode 
analític (Brun, A., 2013). Permeten l’es-
tabliment de processos de simbolització 
específics, en posar en joc la sensorio-
motricitat dels pacients en la confronta-
ció amb un mèdium. Quan les clíniques 
comporten dificultat amb el llenguatge 
verbal, com és el cas dels autismes, s’im-
posa centrar-se en l’associativitat pròpia 
del llenguatge corporal i de l’acte, identi-
ficable en la relació dels pacients amb el 
mèdium, el grup i els terapeutes, i tenir 
en compte el registre corporal i sensorial, 
ja sigui la manera en què el pacient adop-
ta la dinàmica mímica-gestual-postural 
o la tria dels instruments, els suports i 
les tècniques per produir la seva obra. 

A causa d’aquesta associativitat senso-
riomotriu, les mediacions terapèutiques 
com la pintura i el modelat ofereixen un 
marc privilegiat per afavorir el sorgiment 
de formes primàries de la simbolització 
que es podran expressar amb una ma-
tèria, la «matèria de simbolització».

A partir del recorregut terapèutic 
d’un pacient adult en un grup terapèu-
tic de mediació pictòrica, es tractarà per 
tant d’identificar el sorgiment de formes 
primàries de simbolització, en part, grà-
cies a l’inici del joc per part dels terapeu-
tes en el nivell del registre sensoriomo-
tor; efectivament, el treball terapèutic 
consisteix en, d’una banda, iniciar o rei-
niciar jocs sensorials arcaics per perme-
tre que els pacients autistes, tant infants 
com adults, facin el pas d’una sensoria-
litat que es caracteritza per la manca 
d’integració sensorial a unes formes de 
composició sensorial que tenen lloc amb 
el sorgiment de jocs sensorials compar-
tits amb els professionals clínics: aquests 
jocs sensoriomotors compartits reintro-
dueixen el potencial d’una simbolització 
sensoriomotriu. Així doncs, es posarà en 
relleu el paper dels terapeutes que impli-
quen també el seu cos en els processos 
de simbolització basats en l’associativitat 
sensoriomotriu.

En termes generals, en la clínica dels 
bebès, les sensorialitats primitives ator-
gades per l’entorn produeixen formes 
primàries de simbolització; si no és així, 
aquesta sensorialitat primària pot per-
dre la seva virtualitat simbòlica i restar 
en una mena de compàs d’espera. Però 
aquest potencial simbolitzador pot ser 
reiniciat, en el marc de les mediacions 

1    Traducció realitzada de l’original en francès per Aurèlia Manils. 
2    Sociedad Psicoanalítica de París.
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terapèutiques o d’una teràpia individua-
litzada, mitjançant la introducció de jocs 
sensorials arcaics. 

Aquesta activació dels jocs se situa 
en el nivell de les sensorialitats primiti-
ves, reclamades directament per la sen-
sorialitat del mèdium mal·leable, com la 
pintura, la sorra, l’aigua, la cola... G. Haag 
va mostrar la importància que té amb 
els autistes «fer o reiniciar allò que fem 
normalment en el segon semestre de 
vida: el joc del lleó que permet escenifi-
car l’acte de devorar i constitueix una de 
les etapes importants de la simulació» 
(Haag, 2005, p. 133). En termes generals, 
al nostre centre de recerca de Lió, estem 
desenvolupant actualment la identifica-
ció de jocs típics de les teràpies a partir 
d’una hipòtesi fonamental formulada 
per René Roussillon (2008): cal trobar en 
els processos terapèutics les empremtes 
dels jocs que històricament no han pogut 
tenir lloc i reintroduir-los. Des d’aquesta 
perspectiva, el tema central d’aquest ca-
pítol serà mostrar com la recuperació de 
jocs que encara no han estat jugats per-
met que els pacients accedeixin a les pri-
meres formes de simbolització.

Veurem com aquest inici o reinici 
de jocs sensorials compartits permet 
que els pacients evolucionin d’aquesta 
sensorialitat desorganitzada cap a un 
bastiment sensorial, una organització 
del registre sensoriomotriu en el vincle 
amb el mèdium mal·leable que, tal com 
ho conceptualitza Marion Milner (1955), 
sempre designa alhora l’objecte media-
dor, la matèria i el professional clínic 
que presenta i representa aquest mate-
rial mediador en la seva materialitat. Es 
tracta per tant de reprendre el procés in-
acabat dels jocs compartits amb l’entorn 
primari, que passa per la transferència 
de la sensoriomotricitat dels pacients al 
mèdium mal·leable i al marc terapèutic. 
Així, aquesta transferència de la senso-
rialitat al mèdium posa en joc, alhora, 
una intersensorialitat i una intersubjec-
tivitat. 

MEDIACIÓ TERAPÈUTICA GRUPAL  
AMB ADULTS AUTISTES

Per començar, faré referència al recorre-
gut terapèutic dins un dispositiu grupal 
de mediació pictòrica d’un pacient con-

siderat autista «crònic», segons l’expres-
sió utilitzada a la residència que se’n va 
fer càrrec, amb un seguiment un cop al 
mes per part d’un psiquiatre hospitala-
ri; es tractarà d’inferir les modalitats de 
sorgiment i transformació de les formes 
pictòriques en aquest pacient, a partir 
de la identificació de la cadena associa-
tiva de formes que, a partir d’ara, pro-
poso anomenar «la cadena associativa 
formal» o «l’associativitat formal», és 
a dir, la manera en què s’encadena la 
producció de formes en el vincle amb el 
mèdium mal·leable, alhora matèria, ma-
terial de joc i terapeuta. 

La clínica següent prové d’un grup 
terapèutic de recerca, posat en marxa 
en el context d’un centre hospitalari psi-
quiàtric amb pacients adults considerats 
autistes crònics, amb el doble objectiu 
de comprovar si era possible una evolu-
ció gràcies a un grup terapèutic de me-
diació i de definir amb precisió uns cri-
teris d’avaluació que fessin evidents els 
processos en marxa en la teràpia: aquí es 
presentaran només els criteris relatius a 
la identificació del sorgiment de formes 
primàries de simbolització. El grup era 
dinamitzat per tres terapeutes, tots tres 
psicòlegs investigadors que cursaven el 
doctorat, un psicòleg de l’hospital psi-
quiàtric, un jove psicòleg investigador 
aliè a la institució i un observador redac-
tor, també doctorand. Pel que fa a mi, 
garanteixo una intervisió amb aquests 
tres professionals clínics-investigadors, 
dos cops al mes aproximadament. El 
grup de mediació pictòrica té lloc dins 
les instal·lacions de l’hospital, una vega-
da per setmana, i els pacients s’hi tras-
lladen amb taxi des de les residències on 
viuen, acompanyats dels cuidadors quan 
es tracta de pacients hospitalitzats.

Aquest grup terapèutic està format 
per quatre pacients afectats de patolo-
gies molt fortes, psicosis greus amb un 
vessant autista o autismes típics. Dos 
dels pacients no parlen, els altres dos 
tenen accés al llenguatge verbal. Aquí 
només farem referència a en Joris.

En Joris té 24 anys quan s’incorpora 
al grup i viu en una residència per a au-
tistes. Mostra senyals d’excoriacions al 
cap i a les cames, amb crostes sovint en-
sangonades. Si te li acostes gaire es pot 

autolesionar pessigant-se o gratant-se. 
La seva parla es limita a una ecolàlia de 
síl·labes i a cants. En Joris, tot d’una, pot 
adoptar una postura congelada, sovint 
imitant alguna de les persones presents. 
El grup el percep com a fascinant i in-
quietant.

TRANSFERÈNCIA DE LA  
SENSORIOMOTRICITAT A LA  

MATÈRIA PICTÒRICA
En Joris crea un tipus de pintura no repre-
sentativa, multisensorial, en què s’identi-
fiquen diversos indicadors de simbolitza-
ció a partir de l’evolució de les formes i 
la seva relació amb la matèria pictòrica. 
En general, les produccions dels pacients 
autistes no remeten a formes represen-
tatives evocades, amb contingut figura-
tiu: allò que mostra la seva pintura és la 
posada en joc d’indicis no directament 
figuratius sinó més aviat sensorials, afec-
tius i motors, amb una mena de descom-
posició de la sensorialitat, caracteritzats 
per vivències catastròfiques i vivències 
de devastació, de buidatge o també d’ex-
plosió.

Els professionals clínics han d’insistir 
molt per aconseguir que en Joris s’asse-
gui i comenci a pintar i, quan comença, 
superposa el seu full al del seu veí, pin-
ta de color blau com ell en un moviment 
d’identificació adhesiva. Alterna mo-
ments de pintura i moments en què can-
tusseja paraules difícilment intel·ligibles, 
però en què es pot reconèixer el mot 
«tétille, tétine» (tetina, xumet), ja que 
agafa els tubs de guaix i se’ls posa a la 
boca com si fossin un xumet. Sembla es-
pecialment motivat quan descobreix un 
tros d’escuma entre els materials de pin-
tura al seu abast; li agrada enfonsar els 
dits amb suavitat dins l’escuma i estam-
par-la després suaument al full, coberta 
de pintura. En Joris viu la trobada amb el 
dispositiu de mediació pictòrica com la 
trobada amb un xumet/guaix. Té lloc aquí 
un pictograma d’unió, segons la termino-
logia de P. Castoriadis-Aulagnier (1975): 
en Joris es converteix en jo/boca xumant 
el xumet i fa un intent d’incorporació de 
la pintura. El pictograma correspon a una 
indiferenciació entre l’espai del cos, l’es-
pai exterior i l’espai psíquic, és una forma 
primària de simbolització.  
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IMATGE 1. En aquesta primera ses-
sió, la pintura és molt líquida i informe. 
En la segona sessió, el pacient reprèn 
aquesta mateixa pintura, a la qual va do-
nant l’aspecte d’una crosta tova a còpia 

d’afegir-hi matèria. El procés de figuració 
de la forma s’alterna entre l’estat líquid 
que precisament dilueix la forma, la qual 
tendeix a desaparèixer i esborrar-se, i la 
crosta en una segona fase, un reflex de 
les crostes del cos del pacient. Trobem 
una indiferenciació entre el cos del pa-
cient i la matèria pictòrica, típica del pic-
tograma. 

Mentre pinta, va cantant i ballant amb 
uns copets bastant rítmics que recorden 
l’estil musical del rap (beat box). «Héé 
peing, té néhing, téhing néhing. Hendada 
ndaha ndaha. Doho doho». Quan arriba 
l’hora de netejar el material, es queda cap-
tivat al lavabo rentant els pèls del pinzell. 
Acarona feliç el pal dur del pinzell, després 
més lentament la seda dels pèls, i llavors 
el so que emet la seva veu s’atura de cop 
quan els seus dits deixen anar el pinzell.

Identifiquem, en aquesta primera ses-
sió, alguns elements matricials de l’acti-
vitat de simbolització que remeten a una 

irreversibilitat de la destrucció de la for-
ma, cosa que es podria expressar d’aques-
ta manera: «Això es dilueix i s’esborra», 
«això es dissol», «un cos líquid flueix», 
«un cos es liqua», «això es liqua infinita-

ment», «això es deforma i es destrueix», 
aleshores «això forma una crosta»… 

Són vivències sense subjecte, impres-
sions corporals que s’imposen sota la 
forma d’una vivència al·lucinatòria i que 
corresponen a una sensació de movi-
ment i de transformació. Es tracta doncs 
de significants formals (Anzieu, 1987), en 
què la forma s’experimenta com aliena, 
cosa que implica una formulació sense 
subjecte humà: és una acció que es des-
envolupa en un espai bidimensional, sen-
se espectador, a diferència del fantasma, 
que presenta una acció que té lloc en un 
espai de tres dimensions. Es tracta, com 
va escriure G. Haag en relació amb la 
transferència dels autistes, d’una «trans-
ferència de formes de relació primitives» 
a la matèria pictòrica. 

La clínica d’aquesta primera sessió 
mostra que l’inici d’un procés de sim-
bolització comença ja amb una figuració 
possible dels terrors primitius que envol-

ten als pacients, una figuració en aquest 
cas del que Winnicott anomena angoixes 
primitives, terrors de liqüefacció, de des-
aparició, de destrucció. Però en el cas 
d’en Joris, també hi detectem un vincle 
extàtic sensorial amb determinades sen-
sacions produïdes per la matèria pictòri-
ca. La trobada amb la materialitat del 
mèdium informe proposat per a l’atribu-
ció de forma actualitza, com a sensacions 
al·lucinades, experiències primitives que 
prendran forma en modalitats primàries 
de simbolització, a través de senyals pre-
figuratius, com ara els pictogrames o els 
significants formals, presentats per D. 
Anzieu com a forma primària de simbo-
lització dels pictogrames.

Identifiquem doncs els primers es-
bossos del que he proposat d’anomenar 
associativitat formal (2014), és a dir, la 
hipòtesi d’una cadena associativa forma-
da per significants formals, en funciona-
ment en el procés terapèutic, localitzable 
no solament en l’encadenament de les 
formes en el nivell de les produccions 
estrictament parlant, sinó també en el 
conjunt del llenguatge sensoriomotor 
dels pacients confrontats amb el mè-
dium. Així, la primera etapa del procés 
de simbolització consisteix a aconseguir 
una figuració dels processos causants de 
l’absència de figuració, produïda amb el 
llenguatge sensoriomotor de les formes 
primàries de simbolització.  

Per tant, la hipòtesi específica que es 
desenvolupa aquí és que el sorgiment 
d’aquestes formes primàries de simbolit-
zació passa per l’associativitat formal que 
posen en joc els pacients, en el marc de 
la mediació pictòrica evident aquí, però 
també de manera més general en el con-
junt de les mediacions terapèutiques ba-
sades en un mèdium sensorial. Aquesta 
cadena associativa formal, doncs, consta 
essencialment de significants formals en 
forma d’indicis prefiguratius. 

Quan arribem a la sessió vint-i-tres, 
s’anuncia una etapa de mutació en la 
pintura d’en Joris, que incorpora a la seva 
figuració pictòrica indicis dels vincles que 
ell comença a establir dins el grup.

Ell saltirona i cantusseja mentre gira 
al voltant d’un cercle format amb cadires 
i, després, canta i balla amb el seu full. 
Salta i giravolta pel taller, com si desafiés 

Imatge 1
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la gravetat; el seu cant i els seus petits 
crits acompanyen el ritme dels seus pas-
sos de dansa. 

IMATGE 2. I aleshores, per primera 
vegada, no representa marques incon-
nexes, sinó que materialitza un contorn. 
Fa marques rítmiques i punts que, segons 
G. Haag (1995), remeten possiblement a 
l’objecte. Associa la seva gestualitat, l’ac-

te de saltar, amb el seu cant rítmic, i els 
seus saltirons amb el ritme del puntejat. 

El que confirma aquesta hipòtesi de 
la simbolització en la seva pintura d’ele-
ments del quadre/dispositiu i del seu vin-
cle amb l’aparell psíquic grupal (R. Kaës, 
1976) és que es mostra cada vegada més 
fascinat per l’eco, el rebot… del pinzell, 
de l’escuma, rebot que ell fa créixer o dis-
minuir. Trasllada el rebot vocal al pla pic-
tòric. Imita els crits d’una altra pacient, 
però comença més fluix i, a poc a poc, va 
disminuint el to, com un eco que es va 
perdent. D’aquesta manera, estableix un 
joc de transposició sensorial i una mena 
d’afinació tranquil·litzadora que es fa 
ressò de les transposicions sensorials i les 
afinacions introduïdes pels professionals 
clínics des del començament del grup te-
rapèutic. D’altra banda, en Joris recupe-
ra en el seu cant la primera síl·laba d’un 
mot que ha pronunciat un altre, com una 

manera d’entrar en la cadena associativa 
grupal (R. Kaës, ibid.) per la via del so.

 Aquests processos ens parlen de 
l’activació d’un mode de simbolització 
per transmodalitat sensorial: en Joris 
estableix vincles, efectivament, entre 
diferents modalitats sensorials, amb el 
suport del grup, sobretot a través d’una 
transposició sensorial del pla vocal i mí-

mic-gestual al pla pictòric. 
Pel que fa a l’associativitat formal, en 

Joris passa d’una matèria intransforma-
ble a una transformabilitat dels estats de 
la matèria: la producció pictòrica evolu-
ciona d’un magma de matèria cap a una 
diferenciació de textures, de significants 
formals del tipus «un cos líquid flueix» a 
«això es solidifica, això s’asseca, fa crosta, 
es compacta, s’aglutina, es transforma en 
pasta».

EVOLUCIÓ DE L’ASSOCIATIVITAT 
FORMAL: DE LA IRREVERSIBILITAT 

I LA DESTRUCCIÓ DE LA FORMA A LA 
REVERSIBILITAT DE LA TRANSFORMACIÓ

Passem d’una irreversibilitat i d’una 
destrucció de la forma a una reversibili-
tat de la transformació, de l’«això es lle-
pa, això es dilueix» a l’«això s’imprimeix 
i això s’esborra, això llisca i això s’agafa, 
això apareix, això desapareix».

IMATGE 3. En Joris, a partir de la vin-
tena sessió, pinta sistemàticament una 
mena de crosta grossa tova-fràgil-san-
gonosa. Fins aleshores, les formes que 
afegia sobre la primera capa es diluïen 
inexorablement i retornaven al magma 
primitiu. Però a partir d’ara, enganxa 
sorra a la seva pintura, una matèria que 
agafa sobre un fons. Això li permet de re-

pintar (sempre i exclusivament amb el ro-
det) damunt la sorra, que ja no és només 
la capa externa granulada de la seva pin-
tura -que rasca i punxa com les zones de 
la seva pell que es grata-, sinó també un 
suport capaç d’aguantar una forma. El 
fons es comença a constituir, encara que 
de moment fa pensar més aviat en zones 
pantanoses… 

En el cas d’en Joris, representatiu de 
l’evolució del grup, l’associativitat formal 
passa dels estats inicials d’una matèria 
intransformable a la transformabilitat 
dels estats de la matèria. Els significants 
formals evolucionen de l’«això s’arrenca, 
això s’esgarrapa» a «crosta», «impressio-
nabilitat de la matèria», «això s’estova i 
això es solidifica», «això s’agafa», «això 
es compacta», «això es solidifica, això 
s’asseca», «això es transforma en pasta». 
Tot seguit comença, de mica en mica, una 
diferenciació de textures i de colors.

En la sessió vint-i-sis, el psicòleg ob-
serva que, si s’acosta a en Joris, aquest 
es grata i es pessiga la cama, fins i tot el 
front. Té la impressió que experimenta 
les seves brusques aparicions com una 
intrusió corporal, com una espina o una 
estella sota la pell que prova de treure’s 
amb gratades i pessics. A poc a poc, ac-
cepta que el psicòleg se li acosti una mica 
més, per poca estona. 

Imatge 2

Imatge 3
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Per apropar-s’hi, el psicòleg tria ales-
hores una modalitat sensorial privilegia-
da, l’aèria, i repica i bufa sobre els granets 
de sorra, en un intent de donar vida al 
full. Sense intrusió, materialitza l’impacte 
summament lleuger del professional clí-
nic sobre el mèdium que esdevé compar-
tit. La resposta passa pel mèdium, per la 
invenció i la transposició d’una modalitat 
sensorial privilegiada, l’aèria, per evitar 
de ser percebut com una espina irritant 
sota la pell. Aquest exemple il·lustra que 
les respostes dels professionals clínics, a 
partir sobretot dels significants formals 
compartits, permeten que els pacients 
del grup accedeixin a la figuració d’in-
dicis perceptius de vivències arcaiques, 
gràcies a la seva transformació en formes 
primàries de simbolització. 

SORGIMENT DE ROSTRES
IMATGE 4. Després de tres anys de tre-
ball terapèutic, apareixeran rostres en la 
pintura d’en Joris. El primer rostre es va 
formar amb sorra i amb punts per als ulls 
i la boca, dins una pintura multicolor feta 
amb rodet que omplia tota la superfície 
del full. Aquesta sèrie de pintures amb 
rodet té un aspecte bàsicament vibrant i 
materialitza, tal com ha mostrat C. Lheu-
reux (2003), les vibracions d’un vincle es-
tablert amb l’objecte. Arran de l’aparició 
d’aquest primer rostre, els terapeutes 
iniciaran un joc de miralls entre els seus 
rostres i el del full, mentre que en Joris 
es mostra feliç de veure el reflex gestual i 

sonor del rostre que ha pintat en els dels 
terapeutes que, alternativament, van to-
cant i anomenant els ulls, el nas, la boca 
de les seves pròpies cares i del rostre re-
presentat al full de pintura.

IMATGE 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Després 
apareixen sèries de quatre rostres, pri-
mer com si fossin cercles, amb marques 
senzilles per als ulls i la boca, dos dels 
rostres superposats als altres dos; quatre 
com el nombre de participants del grup. 
Fins al final del treball del grup, durant 
sis mesos, en Joris farà nombroses va-
riacions tècniques al voltant d’aquesta 
temàtica recurrent de les cares.

El grup terapèutic de recerca presen-
tat aquí ha il·lustrat que les mediacions 
terapèutiques permeten que els pacients 
que pateixen d’autisme accedeixin a pro-
cessos d’apropiació subjectiva, a partir 
del treball amb el mèdium i del seu vin-
cle amb el grup. Les experiències tera-
pèutiques arcaiques es reconfiguren en 
la pintura i en la dinàmica de grup, amb 
la seva possible integració dins la trama 
associativa grupal, sobretot a través del 
joc, iniciat pels terapeutes. Hem vist com 
els processos que s’activen dins el grup 
de mediació permeten, d’entrada, una fi-
guració de la destructivitat en les formes 
emergents i, després, el sorgiment de 
processos de simbolització vinculats a les 
respostes dels professionals clínics, per 
arribar a la representació de figures de 
la reflexivitat, un dels reptes més crucials 
de la problemàtica autista. 

REFERÈNCIES PER A UNA AVALUACIÓ 
CLÍNICA DELS JOCS D’ASSOCIATIVITAT 

FORMAL EN LA CLÍNICA DELS AUTISMES
Les lògiques dels jocs amb formes sen-
soriomotrius (Brun, A., 2019) són fruit 
doncs, a partir d’aquest exemple, de la 
mediació pictòrica en la clínica dels au-
tismes en l’adult. Efectivament, a partir 
dels significants formals catalogats per 
Didier Anzieu, però també d’altres d’«in-
ventats» per poder explicar aquesta clí-
nica específica, en el passat vaig propo-Imatge 4

Imatge 5
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sar (Brun, A., 2010 i 2014) plantejar tres 
grans fases3, que són la posició adhesiva 
patològica, la posició de distanciament 
del fons i la posició de figuració, segons 
les quals podem organitzar els processos 
al voltant dels embolcalls psíquics, dels 
estats de base de la matèria i de les apa-
ricions de formes. La construcció d’un 
fons per a la representació implica, efec-
tivament, passar d’una posició adhesiva 
a una posició de distanciament del fons, 
abans d’accedir a una posició de figura-
ció. La perspectiva del joc permet pre-
cisar i modificar aquesta primera apro-
ximació a les lògiques del sorgiment de 
formes primàries de simbolització. 

La primera etapa del procés de sim-
bolització consisteix a representar la des-
imbolització (Roussillon, R., 2014a): els 
jocs sensorials amb les formes perme-
ten representar en un primer moment 
l’absència d’integració sensorial carac-
terística de les problemàtiques autistes. 
Aquesta fase és de destrucció de formes. 
Així doncs, els primers jocs amb les for-
mes permeten figuracions d’allò que ha 
estat destruït, en un procés del destruït/
creat (Roussillon, R., 1991).

Joc amb les sensacions al·lucinades
En el decurs dels jocs d’exploracions sen-
soriomotrius i de bastiment sensorial, 

una part dels significants formals de tre-
ball corresponen al paradigma una pell 
comuna és arrencada. Sovint hi trobem 
els significants formals següents: «Un fo-
rat aspira»; «això s’arrenca, és arrencat»; 
«jo full pell foradada, arrencada». Els 
estats de base de la matèria, que sovint 
sorgeixen d’un magma, poden donar lloc 
als significants formals següents: «Això 
es deforma i es destrueix»; «un cos es 
liqua» o «això es liqua infinitament»; 
«això es deforma i es destrueix» i també 
«un cos explota». Finalment, els jocs in-
tersensorials corresponen en general a la 
irreversibilitat i la destrucció de la forma. 
Vet aquí algunes representacions: «Això 
es dispersa»; «això es dilueix i s’esborra»; 
«això desapareix»; «això se’n va i no tor-
na». En aquesta fase, per tant, el fons 
no està constituït, en el sentit en què els 
pacients, ja siguin infants o adults, no re-
presenten cap forma diferenciada sobre 
el fons. 

Jocs de transformabilitat de les formes: 
un entrejoc formal
A continuació, arran dels jocs amb les for-
mes sensoriomotrius, els primers jocs de 
transformabilitat de les formes permeten 
representacions d’allò que ha estat des-
truït i tot el repte del treball terapèutic 
serà transformar-ho en un procés de l’ob-

jecte destruït/trobat segons el concepte 
de Roussillon (Roussillon, R., 1991). En la 
mediació pictòrica es tractarà, en defini-
tiva, de posar a prova la resistència i la 
consistència del fons, que remet a posar 
a prova la resistència i la consistència de 
l’objecte fonamental en el procés de des-
truït/trobat (Ibid.).  

Es constitueix un primer fons amb 
la possibilitat, aquesta vegada, d’un joc 
entre figura i fons. Es tracta de jocs amb 
formes sensorials-afectives-motrius i no 
amb formes figuratives o representati-
ves. En aquesta posició de distanciament 
del fons apareix un fantasma de pell co-
muna, caracteritzat pels significants for-
mals següents: «Un forat s’obstrueix»; 
«això es torna a enganxar»; «una superfí-
cie plana ondula»; «un suport resisteix». 
Identifiquem tot seguit, de manera força 
clara, una possible transformabilitat dels 
estats de la matèria, que es pot expres-
sar per exemple de la manera següent: 
«Diferenciació de colors i textures»; 
«això es solidifica»; «això es compac-
ta»; «això s’aglutina» o «això llisca». Fi-
nalment, es dibuixa una reversibilitat de 
la transformació, sota diferents formes: 
«Això s’enganxa i es desenganxa»; «això 
es plega i es desplega»; «això apareix, 
això desapareix i això reapareix». Sorgeix 
la posada en joc d’una gestualitat rítmica 

3   Vegeu la taula de resum sobre l’associativitat formal. 
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en forma, per exemple, de copets rítmics 
o de projecció rítmica, sovint acompan-
yada del significant formal «marca que 
se’n va i torna». Aquest retorn possible 
de la marca que esdevé rítmica comporta 
un bucle de retorn (G. Haag) amb l’ob-
jecte en què allò que podem anomenar 
«entrejoc formal» també s’aplica als jocs 
intersubjectius4.  

Jocs d’un Jo artífex i subjecte de les 
transformacions
En Joris també ha abordat una fase de 
jocs intrasubjectius amb reflexivitat, 

durant el seu joc, amb l’aparició dels 
rostres. En aquesta posició (en el sen-
tit kleinià) dels jocs intrasubjectius amb 
reflexivitat, apareixen noves figures que 
sovint ja no corresponen a significants 
formals perquè ja no ens trobem en un 
espai bidimensional indiferenciat i po-
den començar a aparèixer escenaris fan-
tasmàtics. És una fase de sorgiment de 
la constitució d’un embolcall diferenciat. 
El «Jo» esdevé artífex i subjecte de les 
transformacions, en comptes que aques-
tes el «travessin» com en els significants 
formals, i finalment apareixen escenaris 

fantasmàtics representats damunt del 
full i/o, en el millor dels casos, verbalit-
zats. Es tracta doncs del sorgiment de 
formes representatives amb contingut 
figuratiu.

En la pintura dels pacients autistes el 
que sorgeix sovint és la possibilitat d’una 
figuració d’ells mateixos per la represen-
tació possible d’uns primers rostres o 
uns primers ninots. Hem passat del sor-
giment de formes primàries de simbolit-
zació a la possible construcció d’escena-
ris fantasmàtics. 

Aquest prendre en consideració 
l’associativitat formal, en el joc amb les 
formes sensoriomotrius que remeten a 
les formes primàries de simbolització, i 
sobretot la dimensió heurística dels sig-
nificants formals conceptualitzats per 
Anzieu, permet que el professional clínic 
determini punts de referència per a una 
avaluació clínica del seu treball terapèu-
tic, en el marc del joc amb les formes i 
la matèria. Aquests jocs amb les formes 
sensoriomotrius, que podem anomenar 
«jocs d’associativitat formal», posen 
doncs sobre el terreny les lògiques del 
sorgiment de les formes primàries de 
simbolització, en el joc amb la matèria 
i en les formes de llenguatge sensorio-
motor associades. Aquests jocs senso-
rials amb la matèria i amb les formes 
produeixen formes primàries de simbo-
lització, encara en el context d’una sen-
sorialitat compartida amb els terapeutes 
i el grup, ja que afecten també el conjunt 
dels jocs intersubjectius.  

4   Els conceptes de jocs intersubjectius i de jocs intrasubjectius van ser encunyats per R. Roussillon en la seva obra.
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Aquest pas pels jocs d’exploracions 
sensoriomotrius compartides mostra per 
tant la importància de la resposta de l’en-
torn, la resposta dels professionals clí-
nics. Són les afinacions (Stern) de l’entorn 
allò que permet que el bebè accedeixi a 
les primeres formes de la simbolització, 
a partir de compartir sensacions corpo-
rals; aquesta coreografia primera, l’ajus-
tament de gestos, mímiques i postures 
entre l’infant i l’objecte primari consti-
tueix el fons sobre el qual s’estableix la 
possibilitat d’una afinació emocional. En 
la clínica dels bebès, les sensorialitats 

primitives esdevenen així missatgers vin-
culats a la resposta de l’entorn. Els jocs 
sensorials arcaics reactiven aquesta vir-
tualitat missatgera de les sensorialitats 
primitives, que despleguen el seu poten-
cial en la descoberta de la reflexivitat de 
l’objecte. l

Imatge 9
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amb	  reflexivitat,	  apareixen	  noves	  figures	  que	  sovint	  ja	  no	  corresponen	  a	  significants	  formals	  
perquè	  ja	  no	  ens	  trobem	  en	  un	  espai	  bidimensional	  indiferenciat	  i	  poden	  començar	  a	  
aparèixer	  escenaris	  fantasmàtics.	  És	  una	  fase	  de	  sorgiment	  de	  la	  constitució	  d’un	  embolcall	  
diferenciat.	  El	  «Jo»	  esdevé	  artífex	  i	  subjecte	  de	  les	  transformacions,	  en	  comptes	  que	  
aquestes	  el	  «travessin»	  com	  en	  els	  significants	  formals,	  i	  finalment	  apareixen	  escenaris	  
fantasmàtics	  representats	  damunt	  del	  full	  i/o,	  en	  el	  millor	  dels	  casos,	  verbalitzats.	  Es	  tracta	  
doncs	  del	  sorgiment	  de	  formes	  representatives	  amb	  contingut	  figuratiu. 

En	  la	  pintura	  dels	  pacients	  autistes	  el	  que	  sorgeix	  sovint	  és	  la	  possibilitat	  d’una	  figuració	  
d’ells	  mateixos	  per	  la	  representació	  possible	  d’uns	  primers	  rostres	  o	  uns	  primers	  ninots.	  
Hem	  passat	  del	  sorgiment	  de	  formes	  primàries	  de	  simbolització	  a	  la	  possible	  construcció	  
d’escenaris	  fantasmàtics.	  	  

Aquest	  prendre	  en	  consideració	  l’associativitat	  formal,	  en	  el	  joc	  amb	  les	  formes	  
sensoriomotrius	  que	  remeten	  a	  les	  formes	  primàries	  de	  simbolització,	  i	  sobretot	  la	  dimensió	  
heurística	  dels	  significants	  formals	  conceptualitzats	  per	  Anzieu,	  permet	  que	  el	  professional	  
clínic	  determini	  punts	  de	  referència	  per	  a	  una	  avaluació	  clínica	  del	  seu	  treball	  terapèutic,	  en	  
el	  marc	  del	  joc	  amb	  les	  formes	  i	  la	  matèria.	  Aquests	  jocs	  amb	  les	  formes	  sensoriomotrius,	  
que	  podem	  anomenar	  «jocs	  d’associativitat	  formal»,	  posen	  doncs	  sobre	  el	  terreny	  les	  
lògiques	  del	  sorgiment	  de	  les	  formes	  primàries	  de	  simbolització,	  en	  el	  joc	  amb	  la	  matèria	  i	  
en	  les	  formes	  de	  llenguatge	  sensoriomotor	  associades.	  Aquests	  jocs	  sensorials	  amb	  la	  
matèria	  i	  amb	  les	  formes	  produeixen	  formes	  primàries	  de	  simbolització,	  encara	  en	  el	  context	  
d’una	  sensorialitat	  compartida	  amb	  els	  terapeutes	  i	  el	  grup,	  ja	  que	  afecten	  també	  el	  conjunt	  
dels	  jocs	  intersubjectius.	  	  	  

Aquest	  pas	  pels	  jocs	  d’exploracions	  sensoriomotrius	  compartides	  mostra	  per	  tant	  la	  
importància	  de	  la	  resposta	  de	  l’entorn,	  la	  resposta	  dels	  professionals	  clínics.	  Són	  les	  
afinacions	  (Stern)	  de	  l’entorn	  allò	  que	  permet	  que	  el	  bebè	  accedeixi	  a	  les	  primeres	  formes	  
de	  la	  simbolització,	  a	  partir	  de	  compartir	  sensacions	  corporals;	  aquesta	  coreografia	  primera,	  
l’ajustament	  de	  gestos,	  mímiques	  i	  postures	  entre	  l’infant	  i	  l’objecte	  primari	  constitueix	  el	  
fons	  sobre	  el	  qual	  s’estableix	  la	  possibilitat	  d’una	  afinació	  emocional.	  En	  la	  clínica	  dels	  bebès,	  
les	  sensorialitats	  primitives	  esdevenen	  així	  missatgers	  vinculats	  a	  la	  resposta	  de	  l’entorn.	  Els	  
jocs	  sensorials	  arcaics	  reactiven	  aquesta	  virtualitat	  missatgera	  de	  les	  sensorialitats	  
primitives,	  que	  despleguen	  el	  seu	  potencial	  en	  la	  descoberta	  de	  la	  reflexivitat	  de	  l’objecte.	  	  

 

Taula	  associativa	  formal	  en	  la	  mediació	  pictòrica	  dels	  pacients	  autistes	  

Associativitat	  
formal	  

Figures	  de	  	  la	  	  
desimbolització	  

Respostes	  dels	  
professionals	  clínics.	  

Sorgiment	  de	  
simbolitzacions	  

Figures	  de	  	  reflexivitat	  

	  

	  

Pell	  comuna	  

Una	  pell	  comuna	  és	  
arrencada	  

	  

Un	  suport	  s’esfondra	  

Un	  forat	  aspira	  

Jo/full	  pell	  foradada,	  

Fantasma	  pell	  comuna	  

	  

Un	  suport	  resisteix	  

Un	  forat	  s’obstrueix	  

Això	  es	  torna	  a	  enganxar	  

Constitució	  d’embolcall	  
diferenciat	  

	  

Un	  límit	  s’interposa	  

Representació	  del	  quadre	  
o	  aparició	  d’una	  

   

arrencada	   Una	  superfície	  plana	  
ondula	  

«estructura	  que	  
enquadra»	  

	  

	  

	  

	  

Estats	  de	  base	  
de	  la	  matèria	  

Estats	  de	  base	  de	  la	  
matèria	  transformable	  

	  

Un	  cos	  líquid	  flueix	  

Això	  es	  liqua	  infinitament	  

Això	  es	  deforma	  i	  es	  
destrueix	  

Transformabilitat	  dels	  
estats	  de	  la	  matèria	  

	  

Diferenciació	  de	  textures	  

Diferenciació	  de	  colors	  

Això	  es	  solidifica	  

Això	  s’asseca	  

Això	  es	  compacta,	  això	  
s’aglutina	  

Això	  es	  transforma	  en	  
pasta	  

Jo	  subjecte	  de	  
transformacions	  de	  la	  

«matèria	  de	  
simbolització»	  

Registre	  del	  fantasma	  (ja	  
no	  hi	  ha	  significant	  

corporal)	  

Ús	  flexible	  i	  variat	  de	  
diferents	  tècniques	  (sense	  
forçar	  la	  representació)	  

	  

	  

Aparicions	  de	  
formes	  

Irreversibilitat	  i	  destrucció	  
de	  la	  forma	  

	  

Això	  es	  dilueix	  i	  s’esborra	  

Això	  es	  dissol	  

Això	  s’ofega	  

Això	  se’n	  va	  i	  no	  torna	  

Reversibilitat	  de	  la	  
transformació	  

	  

Això	  s’enganxa	  i	  es	  
desenganxa	  

Un	  orifici	  s’obre	  i	  es	  tanca	  

Això	  apareix,	  això	  
desapareix	  i	  això	  reapareix	  

Això	  se’n	  va	  i	  això	  torna:	  
indicis	  rítmics	  (G.	  Haag)	  

Formes	  representatives	  
amb	  continguts	  figuratius	  

	  

Representació	  de	  
personatges	  i	  d’escenes	  

Verbalització	  de	  continguts	  
associats	  amb	  les	  
produccions	  

Aparició	  d’escenaris	  
fantasmàtics	  	  
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arrencada	   Una	  superfície	  plana	  
ondula	  

«estructura	  que	  
enquadra»	  

	  

	  

	  

	  

Estats	  de	  base	  
de	  la	  matèria	  

Estats	  de	  base	  de	  la	  
matèria	  transformable	  

	  

Un	  cos	  líquid	  flueix	  

Això	  es	  liqua	  infinitament	  

Això	  es	  deforma	  i	  es	  
destrueix	  

Transformabilitat	  dels	  
estats	  de	  la	  matèria	  

	  

Diferenciació	  de	  textures	  

Diferenciació	  de	  colors	  

Això	  es	  solidifica	  

Això	  s’asseca	  

Això	  es	  compacta,	  això	  
s’aglutina	  

Això	  es	  transforma	  en	  
pasta	  

Jo	  subjecte	  de	  
transformacions	  de	  la	  

«matèria	  de	  
simbolització»	  

Registre	  del	  fantasma	  (ja	  
no	  hi	  ha	  significant	  

corporal)	  

Ús	  flexible	  i	  variat	  de	  
diferents	  tècniques	  (sense	  
forçar	  la	  representació)	  

	  

	  

Aparicions	  de	  
formes	  

Irreversibilitat	  i	  destrucció	  
de	  la	  forma	  

	  

Això	  es	  dilueix	  i	  s’esborra	  

Això	  es	  dissol	  

Això	  s’ofega	  

Això	  se’n	  va	  i	  no	  torna	  

Reversibilitat	  de	  la	  
transformació	  

	  

Això	  s’enganxa	  i	  es	  
desenganxa	  

Un	  orifici	  s’obre	  i	  es	  tanca	  

Això	  apareix,	  això	  
desapareix	  i	  això	  reapareix	  

Això	  se’n	  va	  i	  això	  torna:	  
indicis	  rítmics	  (G.	  Haag)	  

Formes	  representatives	  
amb	  continguts	  figuratius	  

	  

Representació	  de	  
personatges	  i	  d’escenes	  

Verbalització	  de	  continguts	  
associats	  amb	  les	  
produccions	  

Aparició	  d’escenaris	  
fantasmàtics	  	  

 	  

   

Punts	  de	  referència	  per	  a	  una	  avaluació	  clínica	  de	  l’associativitat	  formal	  en	  la	  mediació	  
pictòrica	  

	   Posició	  adhesiva	  patològica	   Posició	  de	  distanciament	  
del	  fons	  

Posició	  de	  figuració.	  
Reflexivitat	  

Embolcall	  
psíquic	  
(Anzieu)	  

Dimensions	  
de	  l’espai	  
psíquic	  

(Meltzer)	  

Posicions	  
dominants	  

Doble	  full	  indiferenciat.	  
Bidimensionalitat.	  Superfície	  

Pell	  psíquica	  no	  formada	  o	  pell	  amb	  
forats	  

Posicions	  dominants	  

Posició	  adhesiva	  (E.	  Bick)	  

	  

Aquest	  primer	  apartat	  en	  cursiva	  
s’ha	  extret	  de	  la	  taula	  sinòptica	  

dels	  diferents	  models	  de	  
desenvolupament	  proposats	  per	  
Ciccone,	  A.	  i	  Lhôpital,	  M.	  (1991)	  

Separació	  dels	  dos	  fulls.	  
Fantasma	  de	  pell	  comuna	  

	  

Tridimensionalitat.	  Volum	  

	  

Posició	  esquizo-‐paranoide	  
(M.	  Klein).	  Posició	  

simbiòtica	  

Encaix	  dels	  dos	  fulls	  

L’embolcall	  es	  
constitueix	  com	  a	  Jo-‐

pell	  

	  

Quadridimensionalitat	  
Historicitat	  

	  

Posició	  depressiva	  (M.	  
Klein)	  

Constitució	  
del	  fons	  com	  
a	  pintura	  

Absència	  de	  dualitat	  forma/fons	  

Constitució	  d’un	  primer	  
fons	  

Distanciament	  de	  formes	  
sobre	  un	  fons.	  Joc	  

figura/fons	  

Constitució	  d’un	  segon	  
fons	  

Desdoblament	  de	  les	  
línies	  de	  terra	  i	  de	  cel	  

(G.	  Haag)	  

Formes	  
plàstiques	   No	  hi	  ha	  formes	  diferenciades	   Formes	  sensorials-‐

afectives-‐motrius	  

Formes	  representatives	  
de	  contingut	  evocat	  i/o	  

figuratiu	  

Associativitat	  
formal	  

UNA	  PELL	  COMUNA	  ÉS	  
ARRENCADA	  

	  

Un	  suport	  s’esfondra	  

Un	  forat	  aspira	  

Pictograma	  d’agafada	  «Això	  
s’agafa»	  

Pictograma	  «Jo/boca/arrencada»	  

Això	  s’arrenca,	  és	  arrencat	  	  «Jo/full	  
pell	  foradada,	  arrencada»	  

Això	  es	  perfora/Això	  pica/Això	  
supura	  

FANTASMA	  DE	  PELL	  
COMUNA	  

	  

Un	  suport	  resisteix	  

Un	  forat	  s’obstrueix	  

Això	  es	  torna	  a	  enganxar	  

Una	  superfície	  plana	  ondula	  

Això	  cicatritza	  

Interfície	  

CONSTITUCIÓ	  
D’EMBOLCALL	  
DIFERENCIAT	  

Un	  límit	  s’interposa	  

Representació	  del	  
quadre	  o	  aparició	  

d’una	  «estructura	  que	  
enquadra»	  

Encaix	  de	  les	  
transformacions	  
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Punts	  de	  referència	  per	  a	  una	  avaluació	  clínica	  de	  l’associativitat	  formal	  en	  la	  mediació	  
pictòrica	  

	   Posició	  adhesiva	  patològica	   Posició	  de	  distanciament	  
del	  fons	  

Posició	  de	  figuració.	  
Reflexivitat	  

Embolcall	  
psíquic	  
(Anzieu)	  

Dimensions	  
de	  l’espai	  
psíquic	  

(Meltzer)	  

Posicions	  
dominants	  

Doble	  full	  indiferenciat.	  
Bidimensionalitat.	  Superfície	  

Pell	  psíquica	  no	  formada	  o	  pell	  amb	  
forats	  

Posicions	  dominants	  

Posició	  adhesiva	  (E.	  Bick)	  

	  

Aquest	  primer	  apartat	  en	  cursiva	  
s’ha	  extret	  de	  la	  taula	  sinòptica	  

dels	  diferents	  models	  de	  
desenvolupament	  proposats	  per	  
Ciccone,	  A.	  i	  Lhôpital,	  M.	  (1991)	  

Separació	  dels	  dos	  fulls.	  
Fantasma	  de	  pell	  comuna	  

	  

Tridimensionalitat.	  Volum	  

	  

Posició	  esquizo-‐paranoide	  
(M.	  Klein).	  Posició	  

simbiòtica	  

Encaix	  dels	  dos	  fulls	  

L’embolcall	  es	  
constitueix	  com	  a	  Jo-‐

pell	  

	  

Quadridimensionalitat	  
Historicitat	  

	  

Posició	  depressiva	  (M.	  
Klein)	  

Constitució	  
del	  fons	  com	  
a	  pintura	  

Absència	  de	  dualitat	  forma/fons	  

Constitució	  d’un	  primer	  
fons	  

Distanciament	  de	  formes	  
sobre	  un	  fons.	  Joc	  

figura/fons	  

Constitució	  d’un	  segon	  
fons	  

Desdoblament	  de	  les	  
línies	  de	  terra	  i	  de	  cel	  

(G.	  Haag)	  

Formes	  
plàstiques	   No	  hi	  ha	  formes	  diferenciades	   Formes	  sensorials-‐

afectives-‐motrius	  

Formes	  representatives	  
de	  contingut	  evocat	  i/o	  

figuratiu	  

Associativitat	  
formal	  

UNA	  PELL	  COMUNA	  ÉS	  
ARRENCADA	  

	  

Un	  suport	  s’esfondra	  

Un	  forat	  aspira	  

Pictograma	  d’agafada	  «Això	  
s’agafa»	  

Pictograma	  «Jo/boca/arrencada»	  

Això	  s’arrenca,	  és	  arrencat	  	  «Jo/full	  
pell	  foradada,	  arrencada»	  

Això	  es	  perfora/Això	  pica/Això	  
supura	  

FANTASMA	  DE	  PELL	  
COMUNA	  

	  

Un	  suport	  resisteix	  

Un	  forat	  s’obstrueix	  

Això	  es	  torna	  a	  enganxar	  

Una	  superfície	  plana	  ondula	  

Això	  cicatritza	  

Interfície	  

CONSTITUCIÓ	  
D’EMBOLCALL	  
DIFERENCIAT	  

Un	  límit	  s’interposa	  

Representació	  del	  
quadre	  o	  aparició	  

d’una	  «estructura	  que	  
enquadra»	  

Encaix	  de	  les	  
transformacions	  

	  

   

Associativitat	  
formal	  

ESTATS	  DE	  BASE	  DE	  LA	  MATÈRIA	  
INTRANSFORMABLE	  

Magma	  de	  matèria	  

Un	  full	  és	  travessat	  «això	  es	  
travessa,	  es	  deforma	  i	  es	  

destrueix»	  

Un	  cos	  líquid	  flueix	  «Això	  flueix	  
infinitament»	  

Un	  cos	  es	  liqua	  «Això	  es	  liqua	  
infinitament»	  

Un	  cos	  líquid	  és	  agitat	  «Això	  
s’agita»	  

Un	  cos	  explota	  «Això	  explota»,	  

«Això	  es	  deforma	  i	  es	  destrueix»	  

«Jo/anus/caca/liquat/buidat»	  

«Jo/boca/vòmit»	  
«Jo/boca/arrencada,	  trencada»	  

TRANSFORMABILITAT	  DELS	  
ESTATS	  DE	  LA	  MATÈRIA	  

	  

Diferenciació	  de	  textures	  

Diferenciació	  de	  colors	  

Això	  es	  solidifica	  /Això	  
s’asseca	  

Crosta	  

Això	  es	  compacta,	  això	  
s’aglutina	  

Això	  es	  transforma	  en	  pasta	  

Això	  llisca	  

JO	  ARTÍFEX	  I	  SUBJECTE	  
DE	  

TRANSFORMACIONS	  
DE	  LA	  «MATÈRIA	  DE	  
SIMBOLITZACIÓ»	  

	  

Jo	  subjecte	  de	  
transformacions	  

	  

Registre	  del	  fantasma	  
(ja	  no	  hi	  ha	  significant	  

formal)	  

	  

Ús	  flexible	  i	  variat	  de	  
diferents	  tècniques	  
(sense	  forçar	  la	  
representació)	  

Associativitat	  
formal	  

IRREVERSIBILITAT	  I	  DESTRUCCIÓ	  
DE	  LA	  FORMA	  

Això	  es	  llepa,	  això	  s’empassa	  

Això	  es	  dispersa	  

Això	  es	  dilueix	  i	  s’esborra	  

Això	  es	  dissol	  

Això	  s’ofega	  

Això	  desapareix	  

Marques	  sense	  retorn	  (Haag)	  

REVERSIBILITAT	  DE	  LA	  
TRANSFORMACIÓ	  

Això	  imprimeix	  i	  això	  
s’esborra	  

Això	  s’enganxa	  i	  es	  
desenganxa	  

Això	  es	  plega	  i	  es	  desplega	  

Un	  orifici	  s’obre	  i	  es	  tanca	  	  

Això	  apareix,	  desapareix	  i	  
reapareix	  

Gestualitat	  rítmica	  (copets	  
rítmics	  o	  projecció	  rítmica)	  	  

La	  marca	  se’n	  va	  i	  torna:	  
indicis	  rítmics	  (G.	  Haag)	  

FORMES	  
REPRESENTATIVES	  

CONTINGUT	  
FIGURATIU	  

Representació	  de	  
personatges	  i	  
d’escenes	  

Verbalització	  de	  
continguts	  associats	  
amb	  les	  produccions	  

Aparicions	  d’escenaris	  
fantasmàtics	  associats	  
amb	  les	  produccions	  

	  

Aquesta	  taula	  complementa	  una	  primera	  taula	  de	  punts	  de	  referència	  per	  a	  una	  avaluació	  
clínica	  de	  la	  mediació	  pictòrica	  en	  la	  psicosi	  infantil	  i	  els	  autismes,	  publicada	  com	  un	  annex	  
de	  l’obra	  Médiations	  thérapeutiques	  et	  psychose	  infantile	  (Mediaciones	  terapéuticas	  y	  
psicosis	  infantil,	  Herder,	  2009),	  reeditada	  l’any	  2010.	  Publicada	  per	  primer	  cop	  a	  la	  revista	  La	  
Psychiatrie	  de	  l’enfant,	  2014. 
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Associativitat	  
formal	  

ESTATS	  DE	  BASE	  DE	  LA	  MATÈRIA	  
INTRANSFORMABLE	  

Magma	  de	  matèria	  

Un	  full	  és	  travessat	  «això	  es	  
travessa,	  es	  deforma	  i	  es	  

destrueix»	  

Un	  cos	  líquid	  flueix	  «Això	  flueix	  
infinitament»	  

Un	  cos	  es	  liqua	  «Això	  es	  liqua	  
infinitament»	  

Un	  cos	  líquid	  és	  agitat	  «Això	  
s’agita»	  

Un	  cos	  explota	  «Això	  explota»,	  

«Això	  es	  deforma	  i	  es	  destrueix»	  

«Jo/anus/caca/liquat/buidat»	  

«Jo/boca/vòmit»	  
«Jo/boca/arrencada,	  trencada»	  

TRANSFORMABILITAT	  DELS	  
ESTATS	  DE	  LA	  MATÈRIA	  

	  

Diferenciació	  de	  textures	  

Diferenciació	  de	  colors	  

Això	  es	  solidifica	  /Això	  
s’asseca	  

Crosta	  

Això	  es	  compacta,	  això	  
s’aglutina	  

Això	  es	  transforma	  en	  pasta	  

Això	  llisca	  

JO	  ARTÍFEX	  I	  SUBJECTE	  
DE	  

TRANSFORMACIONS	  
DE	  LA	  «MATÈRIA	  DE	  
SIMBOLITZACIÓ»	  

	  

Jo	  subjecte	  de	  
transformacions	  

	  

Registre	  del	  fantasma	  
(ja	  no	  hi	  ha	  significant	  

formal)	  

	  

Ús	  flexible	  i	  variat	  de	  
diferents	  tècniques	  
(sense	  forçar	  la	  
representació)	  

Associativitat	  
formal	  

IRREVERSIBILITAT	  I	  DESTRUCCIÓ	  
DE	  LA	  FORMA	  

Això	  es	  llepa,	  això	  s’empassa	  

Això	  es	  dispersa	  

Això	  es	  dilueix	  i	  s’esborra	  

Això	  es	  dissol	  

Això	  s’ofega	  

Això	  desapareix	  

Marques	  sense	  retorn	  (Haag)	  

REVERSIBILITAT	  DE	  LA	  
TRANSFORMACIÓ	  

Això	  imprimeix	  i	  això	  
s’esborra	  

Això	  s’enganxa	  i	  es	  
desenganxa	  

Això	  es	  plega	  i	  es	  desplega	  

Un	  orifici	  s’obre	  i	  es	  tanca	  	  

Això	  apareix,	  desapareix	  i	  
reapareix	  

Gestualitat	  rítmica	  (copets	  
rítmics	  o	  projecció	  rítmica)	  	  

La	  marca	  se’n	  va	  i	  torna:	  
indicis	  rítmics	  (G.	  Haag)	  

FORMES	  
REPRESENTATIVES	  

CONTINGUT	  
FIGURATIU	  

Representació	  de	  
personatges	  i	  
d’escenes	  

Verbalització	  de	  
continguts	  associats	  
amb	  les	  produccions	  

Aparicions	  d’escenaris	  
fantasmàtics	  associats	  
amb	  les	  produccions	  

	  

Aquesta	  taula	  complementa	  una	  primera	  taula	  de	  punts	  de	  referència	  per	  a	  una	  avaluació	  
clínica	  de	  la	  mediació	  pictòrica	  en	  la	  psicosi	  infantil	  i	  els	  autismes,	  publicada	  com	  un	  annex	  
de	  l’obra	  Médiations	  thérapeutiques	  et	  psychose	  infantile	  (Mediaciones	  terapéuticas	  y	  
psicosis	  infantil,	  Herder,	  2009),	  reeditada	  l’any	  2010.	  Publicada	  per	  primer	  cop	  a	  la	  revista	  La	  
Psychiatrie	  de	  l’enfant,	  2014. 
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