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INTRODUCCIÓ
Sembla que hi ha un cert consens popular a l’hora d’equiparar els conceptes
d’adolescència i de crisi. De fet, allunyat
del seu significat etimològic, aquest fet
comporta un to pejoratiu i, fins i tot, amenaçador. No obstant això, la paraula grega κρίσις designa, en principi, el moment
en què es produeix un canvi molt marcat
i no té necessàriament una connotació
negativa. El terme, d’origen agrari, estava
lligat als conceptes de separació i decisió. En definitiva, la crisi és el moment en
què la rutina ha deixat de servir-nos com
a guia i necessitem optar per un camí i
renunciar a un altre, aspecte que fa més
evident el seu lligam amb l’adolescència.
Lasa (2016) ens apunta una qüestió
gens banal: «Adolescent, del llatí adolescens, es formula en gerundi: és el que
està creixent. Adult (adultus) és en canvi
un participi passat: és el que ha crescut».
Dit d’una altra manera, l’adult, per bé o
per mal, sap com ha acabat el seu canvi, l’adolescent hi està immers i en desconeix el final. Els temors que aquests

canvis i incerteses comporten troben
cert alleugeriment en el fet de poder ser
compartits amb els iguals i així conjurar
certes fantasies d’estranyesa i de soledat.
Feduchi (1977) és de la mateixa idea
de caire revisionista de la història personal: «La crisi d’identitat que desencadena
la irrupció de la pubertat obliga les persones a una revisió de tot allò que fins aleshores eren referències estables: esquema corporal, coneixements i sentiments,
grup familiar. De l’elaboració d’aquesta
crisi de pèrdues i d’adquisicions sorgirà
una nova identitat».
ADOLESCÈNCIA I TEA
És cert que la variabilitat d’allò que es denomina Trastorn de l’Espectre Autista ens
obliga -un cop més i afortunadament- a
recelar de les generalitzacions i a concentrar-nos en el subjecte, però si transportem aquestes idees universals sobre
l’adolescència a subjectes autistes i les
pensem des del seu funcionament,
se’ns acumulen els indicis vehements
d’allò que els pot suposar aquesta etapa: estranyesa del propi cos, final de la
rutina, procés de separació, idees d’opció
i renúncia, canvi, incertesa, imprevisibili-

tat, desconeixement del futur i del final
de procés, necessitat de compartir la
nova identitat... En definitiva, un atac en
tota regla a la seva línia de flotació defensiva. ¿Com viu un adolescent autista tots
aquests avatars?
En no pocs casos, aquest moment
coincideix amb altres factors que fan més
complexa la situació: major consciència
del trastorn, en el subjecte i en el seu entorn; disminució d’esperança de futur del
fill, que es fa gran sense superar les dificultats; dificultats d’uns pares que també
senten el pas del temps en el seu propi
procés vital; pas d’una escolarització ordinària (encara que sigui amb ajuda) a
una d’especial (viscuda com una certificació de la patologia i que podem considerar un segon dol, després del primer dol
en el moment del diagnòstic), entre d’altres. En aquells casos en què l’expressió
del trastorn va acompanyada de comportaments actuadors i d’un pas a l’acció, hi
ha en els pares la por d’una magnificació
incontrolable dels aspectes conductuals.
I és que l’adolescència comporta un caire
pulsional important. Lasa (2016) ens diu
que «la contenció -el plaer de dominar i
contenir la impulsivitat, la pulsionalitat- i
la transgressió -el plaer i l’alliberament de
descarregar-la- són dos eixos inseparables
que recorren i estructuren l’adolescència». La tendència o necessitat de reprimir aquests aspectes propis de l’adolescència (pulsions, impulsos) es pot originar
tant des de l’exterior, que inclou l’entorn
proper, com des del mateix adolescent,
temorós del seu propi descontrol.

1 Traduït del castellà per Susanna Olives Azcona.
2 Aquest article s’edita en col·laboració amb la Revista Catalana de Psicoanàlisi, on ha estat publicat en paper l’any 2019 (Vol. XXXVI/2).
3 “La distància que hi ha entre nosaltres mai sembla canviar/ Hi ha tota una serralada de malentesos”.
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EL COS I L’ADOLESCENT AUTISTA
Una part important de la partida de
l’adolescència es juga en el cos, en un
cos canviant i que viu el despertar d’una
nova sexualitat (en l’obvi sobreentès que
la sexualitat no comença en la pubertat).
Un cos viscut i un cos pensat, en el millor
dels casos, però que en l’adolescent autista topa amb la dificultat de poder ser
simbolitzat, de manera que es produeix
una forta disharmonia entre desenvolupament psíquic i desenvolupament
físic-hormonal. La vivència d’aquest cos
serà fonamental en el moment d’experimentar la sexualitat adolescent, i l’adolescent autista té greus dificultats per
identificar-se amb el seu cos. En no reconèixer-se en la seva pròpia imatge, la
vivència d’aquest cos és la d’un cos fragmentat, sense imatge d’unitat corporal,
sense sentit de límit, de dins i fora, de jo
i no jo. Carbonell i Ruiz (2013) sintetitzen
de manera didàctica que «per arribar
a tenir un cos cal construir una imatge
pròpia i identificar-s’hi (...) és la imatge
del cos allò que dóna a l’ésser humà la
consistència i li permet pensar-se com a
unitat». Meltzer (1975) ja parlava de la
dificultat d’aconseguir una consensualitat, és a dir, d’integrar les diferents sensacions i tenir una imatge completa de la
persona.

Esther Bick (1968) fa servir el símil
de la pell -psíquica- com a contenidor
primari: en interioritzar el sentiment de
ser contingut als braços i la ment de les
seves mares, els nadons se senten units
a la seva pell. No obstant això, davant de
la carència d’aquesta integració, el nadó
recorre a una defensa com a forma de
protecció omnipotent i pseudoindependent, i desenvolupa una mena de closca externa fràgil, a la qual ella anomena
segona pell. Els lactants, mancats del
sentit d’espai intern, estableixen vincles
adhesius amb l’objecte i s’adhereixen a la
superfície en no poder identificar-se amb
la tridimensionalitat de l’objecte extern.
En paraules de Meltzer (1979), «s’identifiquen amb les qualitats superficials de
l’objecte (és a dir, de la mare o de les persones significatives), que serien viscudes
sense interior». Un funcionament bidimensional, basat en allò pla, en la identificació adhesiva, en què parlaríem de
sensacions, però no de sentiments ni de
significats, en contraposició a una tridimensionalitat amb idea d’espai i de continent -per tant, d’interior- en un mateix i
en els altres, en què les persones podrien
guardar pensaments, significats i afectes
que l’infant aprèn de la capacitat de rêverie de la mare, que, en realitat, l’ajuda
a construir pensaments pensables. «El

model seria que l’infant, en sentir-se contingut per una mare pensant (Bion), podria identificar-s’hi i tornar-se, ell mateix,
continent i pensant» (Subirana, 1998).
L’ansietat catastròfica amb què neix
l’ésser humà, segons Bion (1966), és la
vivència més primitiva del nadó, en què
qualsevol nou paradigma o novetat es fa
indigerible i significaria l’ansietat de caure en la no-existència o en el buit. Una
ansietat que es reactiva davant de nous
canvis durant la vida. La salut mental
estaria lligada a la capacitat de tolerar
aquesta vivència catastròfica, de tolerar la frustració i la incertesa que produeixen. Tustin (1981) descriu l’ansietat
catastròfica com una ansietat més primitiva que l’ansietat de mort, de por a no
existir, a desaparèixer en el buit del nores, que seria l’ansietat pròpia dels estats
autistes. En una situació evolutiva sana,
el nadó s’anirà sentint progressivament
protegit i consolat d’aquest temor provocat per l’ansietat catastròfica a partir de
la vinculació i relació mare-infant, de la
capacitat de reverie materna, i se sentirà
contingut i associarà aquest benestar a
la presència de l’altre. Si per algun motiu
aquesta contenció no pot ser assolida,
el nadó buscarà autoprotegir-se a partir
de l’estimulació de les seves sensacions,
de l’autosensorialitat, que s’oposarà a la

L’adult, per bé o per mal, sap com ha acabat el seu canvi, l’adolescent està immers en ell i desconeix el seu final.
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contenció rebuda de la relació emocional. L’autosensorialitat, en la qual han fet
èmfasi autores com Tustin (1981), Coromines (1991) o Viloca (1998, 2004, 2011)
evitarà la discontinuïtat, la imprevisibilitat i la separació, i es produirà un estat
d’indiferenciació entre allò intern i allò
extern que, de manera fictícia, calmarà
els temors del nadó. Així, doncs, l’autosensorialitat anirà activament en contra
del procés de diferenciació subjecte-objecte pel lligam d’aquesta diferenciació
amb l’ansietat catastròfica i la consegüent
sensació de pèrdua i absència. «En l’autosensorialitat, l’infant se sent atret no per
un objecte o per una persona determinada, sinó per una sensació determinada,
provingui d’on provingui» (Viloca, 1998).
Meltzer (1975) va apuntar que la dificultat d’integració dels estímuls que li
arriben pels diferents canals sensorials
pot ser utilitzada també pel subjecte
autista de manera activa, en una mena
de «defalliment de la consensualitat que
porta al fet que els diferents sentits es
vinculin amb l’objecte més estimulant
del moment de manera dissociada», que
va anomenar desmantellament. Davant
de l’amenaça dels estímuls que no poden
ser continguts, ni digerits, ni elaborats,
s’organitza en el nadó una protecció basada en l’autoestimulació sensorial que
aniria en contra de la integració dels estímuls i que l’allunyaria d’un desenvolupament sa. En paraules de Larbán (2019):
«Actituds que tenen com a objectiu, en
el nadó amb funcionament autista, la
dissociació perceptiva (desmantellament
sensorial) dels estímuls rebuts, i que privilegien la seva recepció a través d’un sol
canal sensorial per no integrar-los i evitar
així la interacció emocional amb l’altre».
Comentàvem abans la dificultat de
l’adolescent autista per poder pensar,
simbolitzar el seu cos i les sensacions que
s’hi originen. En l’excitació l’autista troba
la manera de desprendre’s d’aquest material que no pot ser processat, i entra en
una repetició irresoluble. Jiménez Pascual (2019) també hi fa referència, i afirma que «la dificultat que tenen aquests
adolescents per lligar les seves sensacions a representacions mentals que els
ajudin a transformar les excitacions (en
aquestes edats, en molts casos sexuals)
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L’adolescent autista té greus dificultats per identificar-se amb el seu cos. En no reconèixer-se en la seva pròpia imatge, la vivència d’aquest cos és la d’un cos fragmentat, sense imatge d’unitat corporal, sense sentit
de límit, de dins i fora, de jo i no jo. (Obra de Soledad Fernández).

en experiències mentalitzades, genera
una gran ansietat». I afegeix que «poden augmentar les defenses d’escissió,
d’evitació, narcisistes i regressives, amb
la qual cosa principalment augmenten la
dependència (especialment a les seves
mares) i dificulten el procés d’individuació».
Resulta complicat parlar de zones
erògenes quan ha fallat la libidinització
i l’erogenització en si. En la pròpia construcció corporal, les zones erògenes ho
esdevenen gràcies a un altre, que agrega
l’afecte a la satisfacció biològica; com a
exemple, el moment en què la mare dóna
el pit o el biberó al nadó, que va més enllà de la pura satisfacció alimentària. Serà
gràcies a aquest «més enllà» (aquest plus
que la mare hi posa) que la boca adquirirà la categoria de zona erògena. Aquest
procés no ha pogut tenir lloc en l’autista.
Més enllà de les conseqüències
dramàtiques en la intersubjectivitat, interrelació, comunicació, empatia, món
emocional o simbolització, per poder
entendre la vivència del propi cos de
l’adolescent amb autisme és necessari
comptar amb les idees esmentades de
fragmentació, ansietat catastròfica, auto-

sensoralitat, indiferenciació, desmantellament, excitació, entre d’altres.
Si canviem la mirada sobre l’autisme cap a una mirada sobre l’autista, ens
veiem obligats a entrar en diferenciacions i comptar amb una certa casuística. Ferrari (2000) distingeix dos grups en
l’estudi de la vivència de la sexualitat de
l’adolescent que pateix psicosi precoç.
D’una banda, aquells en què l’afectació
és més gran i es manté el retraïment autista i en els quals, segons la seva opinió,
«es dóna una relativa independència
entre els trastorns somàtics de la pubertat i el desenvolupament dels processos
mentals»; destaca el poc impacte dels
primers en els segons i afirma que «per a
aquest tipus d’adolescents, les qüestions
relatives a l’orientació relacional cap a
un objecte sexual distintament percebut
com a tal i la del pas de l’autoerotisme
a una heterosexualitat no es planteja en
absolut». D’altra banda, el grup dels que
han tingut una evolució relativament favorable i que han tingut accés a un cert
llenguatge i a una certa dinàmica relacional en què els canvis de la pubertat sí
que s’integren en els processos mentals,
si més no de manera parcial. Afirma que,

en el moment de la pubertat, en aquest
segon grup, «el cos sembla que pateix
una mena de renovació, de reinvestiment
narcisista que, malgrat tot, molt poques
vegades desemboca en una veritable utilització eròtica del propi cos en una relació genitalitzada amb l’altre».
Els dos grups diferenciats per Ferrari tindrien una equivalència en la correspondència entre nivells sensorials i relació
d’objecte (Coromines, 1991). Podem parlar d’un grup de subjectes amb autisme
en què preval l’autosensorialitat i la indiferenciació, sense simbolisme ni relació
objectal, en el qual no es donaria desig
sexual; i un segon grup en el qual un nivell
sensorial més allunyat de l’autosensorialitat permetria una certa diferenciació i
reconeixement de l’altre, un apropament
al simbolisme, una possibilitat de relació
objectal i un cert desig sexual cap a l’altre, encara que aquest desig estigui marcat per defenses contra una diferenciació
excessiva; desig de l’altre, però no d’un
altre molt diferent, la qual cosa dificultaria l’aproximació i la relació.
Sense contradir en allò essencial el
que afirma Ferrari respecte al primer
grup, sí que pensem que les modificacions somàtiques tenen un impacte significatiu a l’hora de crear confusions, pors
i fantasies en relació amb aquests canvis
físics que són sentits i que, justament,
no poden ser pensats ni compresos i
que, alhora, tampoc no poden ser compartits ni contrastats i, en conseqüència,
alleugerits. En aquests casos de major
afectació en què la indiferenciació forma
part del funcionament predominant, la
incertesa sobre la procedència de certs
estímuls pot despertar la necessitat
d’una compulsió controladora que els
faci desaparèixer. Els canvis hormonals
produeixen desestabilització, i aquests
adolescents recorren en major mesura a
l’autosensorialitat i a la masturbació o a
fregar-se un mateix o en l’altre, sense la
qualitat del desig i qüestionant la diferència entre excitació i excitació sexual.
EXEMPLES CLÍNICS
En Nil és un noi de quinze anys, amb poc
llenguatge i molt moviment. Des de ben
petit té tendència a sortir corrents d’una
banda a l’altra, de manera que es va ge-

nerant un embolcall sensorial. En Nil va
ser adoptat amb divuit mesos i es coneix
poc la seva història, tot i que s’intueixen
traumes importants. Tan bon punt va
entrar en contacte amb la seva família
adoptiva, es van fer paleses les seves
dificultats: un encapsulament autístic al
servei de la desconnexió i importants crisis en moments d’angoixa; els seus pares
adoptius recorden amb dolor les crisis
d’en Nil quan sentia el soroll de la cullera
amb el plat, que indicava que el menjar
s’acabava: la sensació de buidor se li feia
totalment insuportable i el connectava
amb una angoixa de no-res, de l’ordre de
la no supervivència.
A mesura que ha anat creixent, comença a córrer per buscar els altres (en
una aparent cerca de relació), molesta
nois cepats i agressius, en una mena de
cerca inconscient de la por que li generen. Sembla que així se sent viu, com en
una imperiosa necessitat de sensació per
evitar la buidor, el no-res intern, malgrat
que queda atrapat en aquesta cerca sense aturador, que mai no el deixa satisfet, atès que no és un buit fàcil d’omplir.
La confusió entre les diferents emocions
i sensacions sempre ha estat present
en ell.
En Nil és en el seu darrer curs a l’escola especial, en aquest moment, en un
grup terapèutic en què es parla de les
possibles sortides de cadascú; aquest és
un tema que els angoixa: acabar l’escola
i fer el canvi. En Nil sembla desconnectat, estirat entre dues cadires, però quan
anem anomenant l’escola a la qual probablement anirà, s’aixeca, assegut a la
cadira repeteix el nom de l’escola, somriu
i aplaudeix, una estereotípia que sol fer
en moments d’excitació. Se li diu que és
una escola per a noies i nois de setze
anys, com els que ell farà el curs vinent,
que sembla que li agradarà anar-hi, i ell
s’aixeca fent saltirons, riu, es va excitant
i en pocs segons té una erecció i es posa
la mà a dins dels pantalons per tocar-se.
La làbil capacitat per contenir les
pròpies emocions genera un desbordament pulsional. Allò que comença com
una emoció, el neguit per un canvi, acaba
en un moment d’excitació. Per a alguns
nois, la línia entre l’excitació emocional
i l’excitació sexual és molt fràgil i la con-

fusió molt gran. A més, el fet de passar
ràpidament d’una excitació «emocional»,
amb el desbordament que implica per a
ell, a una excitació sexual, facilita la possibilitat de controlar-la, i després torna a
quedar, un cop més, al servei de la desconnexió.
Amb freqüència, aquests nois se senten perduts; apareixen incerteses que, en
no poder ser pensades ni expressades,
tendeixen a externalitzar-se, de vegades
en tocaments que poden ser viscuts per
l’entorn no com una interrogació, sinó
com una provocació o transgressió, o
fins i tot com una perversió. Les confusions entre orina i semen, per exemple, o
el temor davant de la imprevisibilitat de
certes produccions del seu cos (ejaculació, menstruació) poden redundar en un
estat d’alerta, si més no en els primers
moments. Es viuen situacions de desbordament, de vessament, que «esquincen»
la pell de què parlava Bick.
L’Armand és un noi de dotze anys,
amb un cos adolescent i unes confusions
importants. Dorm amb la seva mare i
té poc clares les diferències entre ell i el
món. Fa mesos que ha descobert la masturbació, es toca i li agrada, fins que arriba la primera vegada que ejacula. Els pares expliquen que s’espanta, que no entén
què és i l’hi expliquen. Tot i així, repeteix
que no tornarà a tocar-se mai més. Quan
li demanen què li passa amb la masturbació, pot dir: «Surt un líquid fastigós,
enganxós, que ho embruta tot».
La confusió entre el pipí i el semen
l’espanta. La sorpresa i el desconcert que
aparegui alguna cosa que no coneix, pel
mateix forat, es converteix, en el seu cas,
en angoixa i rebuig. A més, l’Armand és
un noi que no suporta les textures cremoses, en general; és extremament sensible. Tampoc no pot tancar la boca quan
menja sopa o beu líquids. Uns líquids,
unes cremes, que se li expandeixen per
la boca, la mà o el penis, que l’aboquen
probablement a la sensació de fusió i,
per tant, a la seva pròpia desaparició. Les
ansietats catastròfiques no només apareixen davant de la diferenciació de l’altre, sinó també davant del gran temor a
la fusió, a la pròpia desaparició.
Els intents de resoldre els enigmes
d’aquesta etapa poden portar aquests
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adolescents a conductes, idees o pensaments inadequats des de l’ortodòxia
social que, alhora, generen conflictes
amb l’entorn i mirades que esquitxen les
seves vivències sobre la sexualitat com
quelcom persecutori o negatiu.També, en
l’àmbit de la contextualització i de quins
llocs són considerats adequats o són acceptats per poder expressar les seves
pulsions sexuals.
L’Hèlios és un noi alt i prim, ancorat
en un món de confusions i de pensaments

obsessius que dificulten una bona capacitat cognitiva, que mostra en aspectes
concrets de la seva vida, i que el fan estar en alerta contínua. Coincidint amb el
trànsit d’una escola ordinària, en què rep
una educació molt adaptada, a una escola especial, comença a interrogar-se sobre què suposa la seva nova etapa vital.
Als dotze anys, comença a tocar compulsivament vulves i penis, de manera sorprenent per als que reben el tocament,
cosa que provoca conflictes relacionals

L’arribada de l’adolescència i de la sexualitat adolescent en els subjectes amb autisme genera un important
neguit en els pares, que estan elaborant diversos dols i que esdevé -amb freqüència- després d’anys d’intensa lluita física i emocional. (Obra de Juli Lueders).
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constants i el fa entrar en bucles reactius. A poc a poc, va deixant aquests tocaments per començar a tocar pits femenins, alhora que sent la necessitat d’anar
molt sovint al lavabo a orinar, i parla i dibuixa constantment contenidors urbans
on «desar les coses que fan por». Als
tretze anys, després d’un temps de parlar
de nadons i de «fer-se gran», comença a
demanar amb insistència als seus pares
un maniquí de dona, per «abraçar-la i
petonejar-la», que s’enduria a casa, com
una nina amb la qual «dormiré i jugaré a
les fosques», afirma. Ara, un any després
i en relació amb el seu creixement físic,
l’Hèlios està amoïnat per la seva força i
pel mal que podria fer als altres i pel pes
o la lleugeresa de les persones.
D’altra banda, en subjectes en els
quals els nuclis no autistes tenen un pes
superior, que correspondrien al segon
grup de què parla Ferrari, dificultats intrínseques com compartir, intimar, entendre la intenció dels altres, gestionar
les emocions o la vivència del rebuig de
l’altre, s’afegeixen a les confusions identitàries i a les pors del propi desbordament, de la desaparició o de contaminació en la unió, per citar-ne algunes,
viscudes des de la incapacitat per treure
profit del fet de compartir aquesta experiència amb els iguals i fent complicada la
unió de sexualitat i afectivitat. En tot cas,
¿com encaixa l’omnipotència i el narcisisme amb la necessitat de l’altre (del seu
cos, del seu afecte, del seu sexe)?
Alguns joves que han pogut allunyar-se dels aspectes més desconnectats
o autoreferencials a través de racionalitzacions o d’idees impostades, troben
dificultats per donar cabuda a la idea
de sexualitat, i s’instal·len en una certa
asexualitat o en una barreja de vergonya,
fàstic i temor sobre els òrgans i la funció,
i van acompanyades d’una important
repressió dels impulsos. En alguns individus, l’escissió és tan forta que acaben
per no poder-se tocar o mirar els òrgans
genitals o parlar-ne.
En Pol és un noi amb moltes pors. De
vegades es mostra agressiu i arriba fins i
tot a espantar els altres, ja siguin adults
o els seus iguals. Sembla que entén les coses, però no sempre és així. Té un cos adolescent i un cap infantil, no fa preguntes

directes, però apareixen les seves pors:
quan el pare li parla de la importància de
netejar-se el penis, en Pol li respon que
no se’l pot tocar, que li fa fàstic. I quan els
pares intenten parlar de la masturbació,
diu «a mi això no m’agrada, tocar penis
és de gais».
Darrere d’una aparença normalitzada, hi
ha un funcionament impostat, un «com
si». En Pol té confusions importants. La
concreció del pensament el deixa atrapat en les paraules, unes paraules-coses:
si «tocar penis és de gais», per a ell no
hi diferència entre allò propi i allò aliè,
els matisos o el sentit figurat. Aquestes característiques del llenguatge (que
parteixen d’una diferenciació, d’una flexibilitat i d’una capacitat simbòlica) són
quelcom que mediatitza la relació amb
els altres, especialment entre els adolescents, quan l’humor i la ironia compartits
tenen un gran valor per suavitzar les pors
i les angoixes. En canvi, per a ell són font
de confusió i malestar.
Alguns adolescents troben en el seu
cos sexuat i el que aquest cos provoca en
els altres un inusitat i nou poder, de difícil maneig, però amb el qual poden compensar frustracions i rebutjos que van
patir i/o sentir de petits, de vegades en
un ús de desgreuge desaforat i compulsiu, quan es col·locaven en situacions de
risc a diversos nivells. Aquest cos sexuat
es converteix també en un mecanisme
de control fins aleshores desconegut. En
alguns casos, la cerca de l’objecte amb el
qual satisfer i descarregar l’excitació es
basa en aspectes purament estètics, en
persones que enalteixen la sensualitat,
per exemple, en la línia d’una aproximació des dels components més sensorials.
En no pocs casos, de manera positiva,
també serveix per poder repensar la seva
pròpia biografia i els canvis esdevinguts.
L’Helena és una noia de quinze anys
que ha fet una evolució important: s’ha
allunyat d’aspectes molt autístics, de retraïment, de necessitat d’invariabilitat,
de pors i explosions, d’una gran intolerància a les frustracions i al contacte,
que van convertir en un infern intern i
relacional els seus primers anys de vida.
En aquest moment, té moltes ganes de
relacionar-se amb altres adolescents i de
tenir nòvio, la qual cosa la porta a con-

fondre els seus sentiments, i ho intenta
gestionar recorrent a l’enorme força i
tenacitat interior amb la qual sempre ha
anat lluitant, però amb una enorme inseguretat. Quan m’explica que un company
li demana per sortir, l’Helena exclama
emocionada: «De petita ningú volia ser
amic meu i ara penso, ¿com cony pot ser
que aquest vulgui sortir amb mi?». No
obstant, les intencions dels seus iguals en
les aproximacions físiques esdevenen per
a ella un veritable enigma que la porta a
malestars i a freqüents malentesos.
D’una manera més asexuada, l’Ernest
manifesta la dificultat de gestionar el
descontrol de la seva actualitat: «Abans,
sempre hi havia una lògica per a les coses; ara, les coses passen perquè passen.
Em fan ràbia les coses que no tenen lògica i ara en l’adolescència n’hi ha moltes.
Estem adolescents... jo i els meus amics
estem adolescents a la nostra manera».
Però es veu incapaç de parlar en concret
dels aspectes sexuals i allunya la conversa tot fent un gest amb la mà, avergonyit.
Donna Williams (1992) il·lumina, amb
el seu relat, els aspectes clau d’aquesta
dificultat d’entrar en relació amb el cos
de l’altre: «Em trobava amb en Garry
gairebé tots els vespres quan anava a la
pista de patinatge. Deia que m’estimava.
Com un eco, jo també li deia que l’estimava. Volia que me n’anés a viure amb
ell algun dia. Jo també, vaig dir-li. Em va
fer un petó a la cara de nou. Bé, havia
dit les paraules adients: això devia ser
l’amor. Volia que jo visqués amb ell. Que
bé! Jo no volia continuar vivint a casa.
Me n’aniria a la seva (...) El sexe no em va
agradar gaire, que diguem. Havia decidit
que el meu cos no em pertanyia. El sentia com quelcom separat de mi, entumit;
els meus ulls contemplaven el no-res i la
meva ment viatjava a quilòmetres de distància. Em sentia com si m’hagués mort
una mica; i, no obstant, d’alguna manera em sentia lliure pel simple fet d’estar
tan deslligada i ser tan inassolible». Les
defenses autístiques davant d’allò insuportable: la unió dels cossos li genera
una angoixa davant la fusió que al·ludeix
a la por de la pròpia desaparició. La possibilitat de desconnectar-se, fins i tot, del
seu propi cos, de fragmentar-se, li dóna
la tranquil·litat que necessita en aquest

moment per poder estar. Un estar sense
estar, tot evitant ser atrapada per allò
persecutori.
UNES PARAULES FINALS
Per últim, no podem obviar la menció del
que suposa per a l’entorn més proper, en
especial per als pares i la família, l’entrada del jove adolescent en la sexualitat.
Dubtes, temors, prevencions, sobreprotecció, regressions, intents de pal·liar,
limitar, reprimir les seves manifestacions
en contraposició moltes vegades amb les
seves pròpies conviccions, en especial en
contextos socials, el temor a situacions
de risc, a l’embaràs, apareixen amb certa
freqüència. Com apuntàvem al principi,
tot això va acompanyat de la consciència
del pas d’infant a jove i dels temors que
desperta sobre el futur. I, en definitiva, la
soledat que els pares poden sentir en trobar-se en situacions que consideren que
ningú no pot entendre i que senten que
difícilment poden compartir (Brun, 2013).
L’arribada de l’adolescència i de la sexualitat adolescent en els subjectes amb autisme genera un important neguit en els
pares, que estan elaborant diversos dols
i que esdevé -amb freqüència- després
d’anys d’intensa lluita física i emocional.
Ens apuntem a la visió sempre comprensiva de Winnicott (1971), que no es tracta
de combatre o intentar curar l’adolescència, sinó d’acompanyar-la. I, en aquest
cas encara més, d’acompanyar els seus
acompanyants. l
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