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INTRODUCCIÓ
Els pacients amb clínica de l’espectre
autista i/o prepsicòtics, a l’adolescència,
són un focus d’atenció prioritari en la salut mental infanto-juvenil.
El procés de canvi adolescent s’inicia
des del cos, en la pubertat, acompanyat
dels canvis psíquics. L’impacte corporal
irromp des d’allò més intern: “durant
l’adolescència s’adquireix el 50% del pes
i la massa esquelètica de l’adult i doblen
la seva mida òrgans com el cor, pulmons,
fetge, melsa, suprarenals i tiroides: és, en
efecte, una època de creixement màxim”
(Rodríguez Rigual, 2003).
Aquests canvis bruscs i imprevisibles
que ocorren en l’adolescència (Tous,
2001), idealment apareixen de forma
progressiva. Si s’aconsegueix el canvi
maduratiu global (integració de la ment,
l’emoció i el cos) s’evita el sentiment de
desintegració. No obstant, es descriu
l’adolescència com un període de crisi
ja que es pot desestructurar la fragilitat
prèvia. Atès que l’adolescència és un període de risc en si mateix, es poden donar
funcionaments psicòtics que dificulten
el diagnòstic diferencial en aquesta etapa. Tous (2001) descriu el funcionament
psicòtic en relació amb l’absència d’inte1 Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil.
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gració o desintegració del self i dels objectes, trastorn de la identitat, ús de mecanismes de defensa primitius i pèrdua
del sentit de la realitat. Són les ansietats
catastròfiques o confusionals les emergents en aquestes crisis adolescents on
la identitat apareix fragmentada.
L’adolescència normal es caracteritza per una identificació amb els iguals a
partir de la formació de grups. Aquests
permeten a l’adolescent el procés de
diferenciació i individuació de la seva família d’origen, posant a prova les seves
capacitats més adultes. En els pacients
amb trastorn generalitzat del desenvolupament, la capacitat abans esmentada queda especialment afectada. Així,
les identitats transitòries permeten la
separació de les figures parentals i l’acceptació d’una identitat independent
(Aberastury i Knobel, 1988). Es proposa
psicoteràpia de grup per afavorir els aspectes evolutius propis de l’adolescència
en contacte amb els iguals.
En l’assistència pública, impera la
necessitat d’actualitzar-nos cap a enfocs
nous en el tractament amb un criteri
flexible, atents a l’evolució dels aspectes
de risc i/o creixement de la personalitat
(Nicolò, 2013). La indicació d’intervenció grupal s’ha basat en la importància
del grup d’iguals per als adolescents i
en l’eficiència d’aquesta eina per les dificultats de la relació. Arias i Torras de
Beà (2010) exposen que la indicació de
grup no ha d’estar lligada a la pressió as-

sistencial, ja que la intervenció grupal
ofereix un rendiment qualitatiu diferent
del tractament individual. Permet treballar les relacions amb els iguals i treballar
els símptomes a través de la interacció.
Seguint l’aportació de Pichon Riviere,
citat per Bleger, el grup pot aconseguir
el grau més complet d’elaboració i funcionament dels nivells més integrats i superiors del ser humà, amb un rendiment
al que no pot arribar operant individualment (Bleger, 2012).
A partir de la nostra experiència en
adolescents, en l’evolució dels infants i
joves amb diagnòstics de trastorns autístics i de la formació bioniana (IPB, Institut de Psicoanàlisi de Barcelona), vam
pensar en poder dissenyar un format
d’atenció específica en el CSMIJ de L’Hospitalet de Llobregat (Fundació Orienta)
que pogués donar resposta a dos aspectes clau per als adolescents amb aquests
diagnòstics:
- Afavorir la capacitat relacional amb els
iguals.
- Promoure la capacitat simbòlica i d’abstracció.
Per assolir aquests objectius, ens vam
plantejar quina seria la tècnica adequada. De cara al primer dels objectius, vam
pensar en un format de grup d’uns 7-8
adolescents entre 13 i 17 anys que pogués promoure la relació entre els propis
adolescents. Aquest objectiu seria més
fàcilment assolible a través d’una tasca
que promogués la interacció entre ells. El
tipus de tasca que plantegem en el grup
té a veure amb el segon dels objectius,
doncs és una activitat que va encaminada a desenvolupar la capacitat simbòlica
i d’abstracció (que explicarem més endavant). L’objectiu és, doncs, desenvolupar
al màxim les seves capacitats relacionals
i mentals, promoure els aspectes més
sans de cada un d’ells.

FORMAT DEL GRUP
El grup té una durada de curs escolar
amb una freqüència setmanal d’una hora
de duració. Els criteris d’inclusió del grup
són: l’edat (13-17 anys), el diagnòstic
(trastorns autístics o psicòtics amb llenguatge). Els criteris d’exclusió se centren
en els estats de descompensació psicòtica productiva, així com la presència de
consum d’alcohol o altres tòxics que puguin afectar les sessions (esperem al curs
següent per a una nova valoració per a la
seva inclusió).
Paral·lelament, i per al millor funcionament del grup de joves, es realitza un
treball de grup de pares (amb els mateixos terapeutes) quatre cops al llarg del
tractament. Inicialment, per escoltar la
visió de la família i per explicar el funcionament del grup (la importància de
la constància, la puntualitat, el tipus de
treball, objectius del grup, etc.), abans
de Nadal (conèixer com estan funcionant
dins l’àmbit familiar i escolar, explicar la
importància de continuar després de la
interrupció de les vacances), abans de
Setmana Santa (amb el mateix objectiu
que l’anterior), al final de tractament (recollir els canvis, millores a realitzar, compartir l’evolució, aspectes a seguir treballant i acomiadament).

EL MARC O SETTING
Cada sessió té un patró molt similar
d’un dia a un altre. Aquest fet és important perquè organitza una rutina, dona
seguretat i permet projectar en ella (difracció: Brun, A., 1999) i alhora contenir.
A l’inici ens saludem i ens preguntem sobre com ha anat la setmana, com estem.
Aquests primers quinze minuts, aproximadament, ens donen l’oportunitat
d’anar coneixent les seves experiències,
el que els agrada, les seves dificultats.
Posteriorment, els oferim la tasca centrada en un tema a treballar. Els donem
imatges en paper que ells es van passant
de l’un a l’altre. Escullen les que més els
agraden o aquelles que els interroguen,
no entenen, etc. Passen les sobrants al
company del costat. Així successivament
fins a completar el cercle en el què ens
trobem. Cada un d’ells mostra a la resta
del grup la imatge i explica el perquè l’ha
escollit. Escoltem a cada un d’ells en la
seva elecció, però també participen de
les eleccions dels companys, aportant la
seva visió. Els terapeutes donen cohesió
i comprensió als diferents aspectes que
van sorgint i treballen per anar augmentant la complexitat del pensament. En el
tram final de la sessió, els terapeutes intenten vincular el material que han apor-

tat a partir de les imatges, de la tasca, a
les experiències que han aportat durant
els primers minuts d’acollida a la sessió.
Allò més simbòlic i més abstracte queda
vinculat a la pròpia experiència (aprenent de l’experiència: Bion, 1987).
LA TASCA
El fet de tenir una activitat a l’entorn de la
qual poder treballar conjuntament com
a grup ens ofereix un ventall enorme de
possibilitats. En el nostre cas, vàrem decidir poder oferir als joves l’experiència
pròpia de descobrir el simbolisme dins
del grup. Ens vam plantejar com esmicolar el procés simbòlic en petits passos
per a fer-lo accessible als nostres adolescents i acompanyar-los en aquest procés
augmentant, paulatinament, la dificultat
i poder així arribar a entendre el símbol.
De la mateixa manera que en el procés
creatiu descrit per Gianni Rodari, pensem que el fet de llançar una pedra al llac
(tasca que donem als adolescents) genera la creació d’unes línies concèntriques
al voltant provocant el moviment de l’aigua que hi ha al voltant (estimulació del
pensament, connexions).
La tasca consisteix en imatges impreses en paper, mida Din-A5, centrades a
l’entorn d’un objectiu per a cada sessió i

La intervenció grupal ofereix un rendiment qualitatiu diferent del tractament individual. Permet treballar les relacions amb els iguals i treballar els símptomes a
través de la interacció.
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organitzades en un augment de la complexitat simbòlica.
El primer trimestre treballem sobre les emocions i hobbies o aficions,
començant la primera sessió pel tema
específic d’estar en grup. Hi ha imatges
de diferents grups que ens permeten
contactar amb el que fem i farem, així
com amb els objectius del grup. A partir d’aquí, treballem en cada sessió una
emoció a través de cares “estàtiques”
(només hi ha una imatge), de situacions
que fan pensar en cada una de les emocions (alegria, tristesa, ràbia, por, etc.).
Abans de Nadal, treballem en dues sessions la separació i les festes que s’aproximen. En funció dels elements que van
sorgint a la sessió, preparem les imatges
de la següent. Si a l’acollida ha emergit
molt conflicte escolar o ràbia, proposem
a la propera sessió treballar la ràbia. De
la mateixa manera, procurem conèixer-
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nos a través de les aficions o activitats
que ens agraden ja que poden ser un element per promoure la participació alhora que permet desenvolupar i compartir
les pròpies capacitats (aspectes sans).
Tornant de Nadal, recuperem la temàtica de les vacances nadalenques i la separació per poder conèixer com han anat
les festes i contactar amb l’experiència
de retrobar-nos. D’aquesta manera, també donem continuïtat al treball ja realitzat i a les tasques ja conegudes. És llavors
quan introduïm un canvi, ja que iniciem
amb vinyetes enfocades a la interacció, la
comprensió de l’altre a través de la teoria
de la ment. Així, la complexitat augmenta degut a que hi ha interacció entre dos
personatges i hem de poder entendre
què està passant entre ells. Aquest pas
ens permet passar a vinyetes tipus còmic
(Calvin i Hobbes, Snoopy, Garfield, Mafalda, etc.).

Afegim un nou canvi en connectar als
adolescents amb el món que els envolta
i amb eines que ells tenen a l’abast com
per exemple Twitter o Instagram. Obtenim de perfils d’aquestes plataformes
imatges que parlen d’història (construcció de la Torre Eiffel, de la Sagrada Família, la Segona Guerra Mundial, etc.). En
concret, la imatge de la construcció de
l’Estàtua de la Llibertat a París fa emergir
preguntes com la de que com pot ser que
estigui a Nova York si resulta que la van
construir a París i la de com la van transportar. Aquest interrogar-se pel món i
intentar reconstruir la història en grup
afavoreix la capacitat de preguntar-se,
de despertar la curiositat, l’interès per
investigar.
Un altre aspecte que treballem són
les il·lusions òptiques. Aquest element
dona peu a poder compartir la mirada de
cada un de nosaltres, que pot arribar a

ser molt diferent i també hi té cabuda.
Poden emergir experiències de tipus més
psicòtic, compartir al·lucinacions i sensacions estranyes. Es treballa també des de
la perspectiva artística a través d’obres
de Salvador Dalí (“Les tres esfinxs de Bikini”) o artistes de carrer (Street Art, veure
Edgar Mueller).
El Street Art ens vincula amb l’”Acción
Poética”, moviment juvenil que reivindica frases en diferents parts del món i que
estimulen el pensament. Hem passat de
les imatges al llenguatge. Però no deixarem la imatge, atès que a poc a poc anirem entrant en la darrera fase del grup,
la més simbòlica, a través d’artistes com
Javier Pérez (@cintascotch), el fotògraf
Chema Madoz, Picasso, Matisse...
La tasca la proposem nosaltres, els
terapeutes, però està oberta als propis
adolescents. Ells ens poden portar textos, dibuixos, notícies... el que els hagi
impactat o simplement vulguin compartir. Un noi va portar la seva redacció d’anglès abans de marxar de viatge de final de
l’educació secundària, on explicava com
va ser el primer telèfon mòbil, que pesava 1,2 kg. Li vam poder explicar que ell
marxava i el trobaríem a faltar, seria una
distància que pesaria al grup, però que
tot i no tenir cables estaríem connectats
i el dimecres a l’hora del grup pensaríem
en ell i li deixaríem la seva cadira al grup
per tal que “estigués amb nosaltres”. Una
altra noia ens portava els seus dibuixos i
els podíem compartir i el grup valorava la
seva habilitat, ella explicava el que volia
expressar.
Per tal de poder mostrar el desenvolupament de la capacitat simbòlica amb
aquest format de grup, acabem el treball
amb l’exposició d’una vinyeta del que va
succeir en una sessió de treball. Un noi
va escollir una imatge que no entenia i
va compartir amb el grup aquesta incomprensió. En la fotografia apareixien
dos animals de plàstic (per jugar), però
molt reals, que es miraven: una zebra a la
dreta i un os polar a l’esquerra. L’os polar
estava “embolcallat” per uns auriculars
de botó fent unes ratlles al voltant del
seu cos. La part que s’endolla i el capçal
dels auriculars penjant un a cada punta
de l’animal. El noi es demana per què

l’os polar porta uns auriculars al voltant
del cos i no els té a les orelles. Obrim la
qüestió al grup: “com ho veieu?”. Es fa
un silenci, miren la imatge, se la passen.
La incomprensió s’apodera de la sala. Un
altre noi, molt amant dels animals, ens
explica que viuen en hàbitats diferents.
Una noia comenta que no són de veritat,
són de plàstic, de joguina. Els preguntem
què estan fent i els nois responen que es
miren... Però... per què es miren? El noi
que ha escollit la fotografia diu que es
miren com són i el del seu costat afegeix,
de sobte, amb una gran exclamació: “Ah!
L’os polar vol ser com la zebra!”. Explica
al grup la seva comprensió amb les seves
paraules i tots es queden sorpresos i amb
una gran alegria d’haver entès la imatge.
En un altre grup, l’experiència es va
repetir de forma similar en seleccionar
una imatge d’un rellotge on la polsera
era una via de tren. El descobriment que
ells mateixos van fer de “Ah! Representa
el pas del temps!” i, el següent, “com de
ràpid va el temps” i encara un altre de
“podem perdre el temps!” ens mostra la
il·lusió que es viu, que s’experimenta, en
poder comprendre el simbolisme i, a més
a més, compartit en grup.
CONCLUSIONS
L’experiència grupal a l’adolescència és
cabdal per al desenvolupament de les capacitats adultes. Poder viure aquest desenvolupament relacional a l’adolescència
pensem que té un benefici molt important en els nois i noies diagnosticats de
trastorns postautístics. De fet, en la sessió final amb els pares, aquests afirmen
estar sorpresos de l’evolució que observen en els nois i noies que han participat
del grup i expressen que l’escola també
ho confirma. Un altre aspecte de la bona
evolució clínica al llarg del grup és una
important disminució o, fins i tot, supressió de la prescripció de psicofàrmacs.
Els beneficis observats en el conjunt
d’adolescents que han participat en el
grup ha estat una major interacció social
i entre iguals, un augment de la simbolització (explicitat en les sessions i per
informants externs al grup, com els pares), ampliació dels interessos (o menor
restricció dels mateixos).

Finalment, volem afegir que compartir amb els joves la possibilitat d’arribar a l’insight en els aspectes vinculats
amb la tasca ha estat molt emotiu i impactant per a nosaltres, els terapeutes.
Pensem que la possibilitat de que el
tractament i la detecció sigui cada cop
més primerenca ens permet arribar a
l’adolescència amb la possibilitat d’assolir un treball psicoterapèutic com el
viscut en aquest grup. Ens plantegem la
possibilitat de reivindicar (per als adolescents que estan diagnosticats de TEA)
el dret a poder ser acompanyats cap al
simbolisme. l
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