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Ar
t Crítica de la pel.lícula: “A cel obert”

– Enric Garrido i Bacardit –

Psicòleg Clínic, Psicoterapeuta i 
Pedagog Terapeuta. (Sabadell)

Àciel ou-
vert és 

un docu-
mental de 
M a r i a n a 
Otero sobre 
la vida dins 
de la institu-
ció de Courtil 

(Institut Mèdic-Pedagògic). Situat 
prop de la frontera franco-belga, 
l’Institut acull al voltant de 250 nens 
i adolescents amb diferents patolo-
gies psicòtiques.

El documental mostra amb  
gran sensibilitat, delicadesa i ètica 
les formes particulars d’entendre i 
viure la relació dels protagonistes 
amb si mateixos i amb el món que 
els envolta. A través de les històries 
i experiències particulars, posa de 
manifest com les persones que 
acompanyen i atenen als pacients 
viuen en un intent constant d’apro-
par-se a l’enigma personal de cadas-
cú. Inventen i busquen a cada ocasió 
la millor de les propostes per afavo-
rir l’aparició de la individualització.

El documental ha estat rodat en 
la posició d’un observador respec-
tuós, no intrusiu, a prop però sufi-
cientment lluny, ocupant la posició 
d’un més dins de la dinàmica del 
moment. Aquesta posició permet 
formar part de les interaccions del 
dia a dia i mostrar sense alterar allò 
essencial i genuí de cada acte. Ser 
espectadors de les diferents acti-
vitats diàries permet ser testimoni 
de com es van desenvolupant les 
interaccions entre els participants, 
entre els terapeutes institucionals 
i els pacients, entre els propis te-
rapeutes i les posicions que ocupa 
cadascú. 

El film ofereix l’oportunitat de 
ser espectador de com es treballa 
en un Institut Mèdic-Pedagògic. Se-

gons Alexandre Stevens, fundador 
del Centre Courtil, la tasca clínica 
dins de la institució recau en l’ús 
del “símptoma”. És a dir, en allò que 
mostra el pacient i que li produeix 
el gaudi, en contraposició a trac-
taments on es procura la supres-
sió o eliminació del símptoma. Un 
símptoma per Stevens és, al mateix 
temps, una significació i un mitjà 
de gaudi, la labor terapèutica del 
centre no pretén suprimir-lo, sinó 
buscar amb la interacció amb els 
altres la fabricació d’un símptoma 
més satisfactori. Es mostra l’autis-
me com una manera de respondre 
a una situació particular. Per tant, 
els adults es posen al servei del pa-
cient, procuren seguir la seva lògica 
i les seves propostes i interessos al 
llarg de la convivència diària per tal 
de transformar aquest símptoma. 
Ajudant-los a que trobin la millor 
manera de comunicar allò que sen-
ten i que els passa. És aquest procés 
de traducció incessant el què es fa 
palès constantment en el film. Ens 
anem adonant de com en cada de-
cisió i acció de l’adult hi ha un intent 
de potenciar el desenvolupament 
del “Jo” del pacient. Acompanyant, 
permetent i afavorint que aflorin els 
desitjos i els interessos que estan 
en la base del seu gaudi. Moderant 
allò excessiu i reconduint-ho vers la 
construcció del propi subjecte dife-
renciat de l’Altre.

És entendridor ser testimoni de 
com, dia rere dia, els nens troben 
en l’escolta i la mirada de l’altre 
“un semblant” que acompanya. És 
a dir, que s’interessa pel seu desig, 
que no demanda i que procura no 
ser l’objecte de desig de l’Altre. És 
sota aquesta mirada on els petits 
pacients poden construir-se més 
sencers i deixar enrere la fragmen-
tació en la que sovint viuen. Estar 
en el lloc adequat perquè l’altre 
pugui mostrar-se, parlar, entrar en 
relació, dona la possibilitat de cons-
truir coses que contenen, que no es 
perden, que hi són; construir la seva 
presència en el món.

Som també testimonis de les re-
unions i supervisions de l’equip de 
professionals del centre. Aquestes 
sessions permeten l’aprofundiment 
en la comprensió dels modus rela-
cionals de cada nen respecte a si 
mateix i respecte als altres. D’altra 
banda, també fomenten l’entesa i la 
complicitat entre els mateixos pro-
fessionals. Aquests dos fets formen 

els pilars en la dinàmica del centre. 
Ningú està per damunt de ningú i 
cadascú s’ha de sentir lliure d’im-
provisar. S’observa en els professio-
nals un espontani atreviment d’in-
ventar, de plantejar i de proposar 
formes d’interacció amb l’altre en el 
dia a dia del centre. 

El llargmetratge és també una fi-
nestra a les característiques del fun-
cionament mental i emocional de 
les persones amb greus patologies 
psicòtiques. Un exemple és l’envaï-
ment excessiu del cos pel gaudi, on 
l’única forma de limitar-lo és a tra-
vés de la pèrdua d’una part. O l’im-
pacte que produeix l’arribada d’un 
element nou que altera allò que es 
creia immutable, provocant accions 
no contingudes per reconstruir l’es-
tructura, incloent ara l’element nou. 
O la representació d’un altre rol en 
el taller de Teatre que permet que 
es puguin expressar coses que no 
poden ser dites en altres circum-
stàncies. Durant el documental es 
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fa palesa la dificultat d’estructurar 
els propis límits, que en múltiples 
ocasions s’observa com són portats 
a l’infinit i es desborden sense me-
sura. Això força als adults a recercar 
solucions imaginatives, crear noves 
formes, oferir propostes que acom-
panyin la cerca de la contenció, a la 
construcció d’un acte que permeti 
l’arribada del límit.

Amb la voluntat d’arribar a 
atendre la globalitat del pacient i 
afavorir la seva integració, la ins-
titució també acull a la família del 
subjecte. Això és una part fona-
mental del procés de desenvolupa-
ment de l’individu i de l’encaix en 
el món que l’envolta. Amb cura i 
respectuosament, ofereix espais de 
pensament i comprensió del fun-
cionament de cada usuari. Espais 
per poder compartir dificultats, 
sofriments i potenciar la recerca de 
respostes més adaptatives que afa-
voreixin un millor ajust relacional 
entre els membres que conformen 
la família i  la comunitat en la que 
conviuen.

En aquesta atmosfera, en 
aquest “cel obert” del Centre Cour-
til els nens i els adolescents viuen 

la possibilitat de trobar un espai en 
el món. És un espai d’encontre per 
afavorir que cadascú descobreixi 
lliurament la seva posició, mostri 
el seu món, els seus interessos, els 
seus gaudis i aquests puguin ser re-
collits i escoltats, facilitant el propi 
desenvolupament. El Centre Courtil 
no pretén ensenyar ni tan sols edu-

car, sinó, com diu el seu fundador, 
busca constituir un “Jo decidit”. Un 
Jo que permeti que cadascú pugui 
optar sobre allò que l’Altre li propo-
sa i que ell decideix recuperar-ho i 
incloure-ho. Aspira, en definitiva, a 
“fer d’allò lleig una cosa bella”. I À 
ciel ouvert reflexa netament i ten-
dra aquest anhel. l


