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PRESENTACIO



 



Aquest és el resultat de la posta en oomú de les experién-
cies de cinc professionals dedicats de fa molts anys al
treball amb nens petits des de diferents punts de vista.
En ell hem intentat trobar una base d'intercanvi i de re¬

cerca d'aquelles coses que mes ens han anat preocupant.

Ja en el moment mxteix de fer el proyecte del treball i de comen-
gar a realitzar-lo, i encara mes quan l'hem anat tirant
endavant, hem valorat que alió que és mes bdsic, perqué
es doni el desenvolupament psicomotriu, és el fet relacio-
nal que comporta la comunicado entre les persones i la
seva projecció cap a l'exterior.

Algunes de les referéncies técniques que anireu trobant
son només petites ressenyes per situar-vos en cada moment
del treball, i les podeu ampliar amb la bibliografía que
us afegim al darrera.
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Quán várem afrontar 1'esquema del treball que ens havíem
proposat, en plantejar-nos com abordar-lo i, sobretot, quines
eren les coses que potser hi trobávem a faltar o que sentíem
com a importants d'esbrinar, várem coincidir tots en la
necessitat d'apropar-nos al máxim a 1'origen deis fets rela¬
cionáis corporals.

Aquest origen només podíem trobar-lo en 11 entibarás i en tot
alio que envolta el fet que una dona esperi un nen. D'altra
banda, pero véiem aquest sol fet motiu d'un altre treball
molt específic, ja que comportava unes enquestes exhaustives
que donessin unes dades sobre les quals poder seguir a fons
tot el procés des del seu inici, i fer la seva posterior
análisi. No era aquesta la feina que en principi havia
reunit el grup, i la que volíem tirar endavant, i várem
buscar una fórmula intermedia preparant unes entrevistes
amb un cert nombre de mares, que creiem que formen una mos-
tra suficient: mares embarassades, mares de nou-r-ats i de
nens o nenes fins a tres mesos. Várem entrevistar també

metges, llevadores i encarregades de les primeres hores
de vida deis infants a la clínica. Tots ells, a més de
diferents medis i nivells socials.

Una vegada recollit aquest material, várem constatar el
fet que se'n podien fer moltes lectures diferents, que hi
havia moltes dades i aspectes que ens podien interessar,
i que havíem de triar alio que més directament entrava dins
el planteig del nostre treball. Així, dones, de totes LES
ENTREVISTES, várem buscar-ne els elements que provoquen
relació en els diferents moments del procés i en les dife-
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rents persones que el viuen.

L1EMBARAS.- Hem trobat dues etapes clarament diferents,
i que vénen marcades pels primers moviments dins el eos
de la mare. Abans d'aquests moviments, no apareixen ele-
ments clars de relació: trobem vivéncies de tota mena de

la mare amb el seu propi eos -pors, condicionaments, análi¬
sis, i alguns canvis físics, sobretot ais pits- i també
la necessitat de sentir el nou eos, en aquest primer període
només el sap.

En l'entorn, aquest "saber" comenga a provocar certs canvis
en les formes de tractar la dona, només peí fet que está
embarassada. A partir del moment en qué apareixen els movi¬
ments, apareixen també nous elements.

-a nivell del propi eos trobem:

• uns canvis físics notables, que generalment es centren
en el creixement del ventre.

. sensibilitat diferent, viscuda de maneres diverses -de¬
mandes afectives, relacions sexuals, tancaments en el
propi estat "fisic" etc-.

. explorado i vivencia d'aquest propi eos, bé en positiu,
bé en negatiu.

. "contradicció" entre la tranquil.litat de sentir viu
el eos del nen o nena i 1' augment de la por a perdre' 1
o que neixi malament.

-respecte al nou eos, a nivell fisic, la mare imagina, in¬
venta posicions i moviments -on té el cap, o els cops de
peu, etc-; en general, pero, tendeix a fugir d'imaginar
com será aquest eos -nen, nena, color deis ulls o del ca-

bell, etc-.
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-trobem ja els primers elements de relació, d'una banda,
la mare es cuida i vigila per tal de respectar aquest altre
eos, d'altra banda, apareixen jocs clarament relacionáis,
com parlar amb el nen/a, acaronar el ventre, bressolar-lo,
protegir-lo, etc.

-a nivell de la parella 1'embarás pot ser utilitzat com
a "reclam" per tal de satisfer les diverses demandes afec-
tives.

-a nivell social és un procés molt íntim de la dona, cosa

que li comporta unes vivéncies de qué sovint necessita
fer partíceps les persones més proximes, alhora que 1' en-
torn (vei'ns, ¿mies, familiars, etc.), incideix en aquest
seu procés.

EL NAIXEMENT. - Per la mare és la culminació de tot, el pro¬

cés, tant per ella mateixa com de cara ais altres: d'una
banda és el seu part, el seu esforq, el seu buidament de
panxa; d'altra banda, la presencia física del nen/a, a fora,-
separat, maco, lleig, gran, petit...

Un punt que és important en el moment del naixement és
el desplaqament del centre d'atenció de la mare al nou-nat.

Remarcar també la presencia posterior del pare, tot i que

hagi assistit al part; de tota manera, les mares entrevis-
tades 11 anomenen i li donen un paper., sobretot respecte
d'elles.

Respecte del nou-nat, volem parlar deis primers moviments
observats en diferents parts naturals:

-bé sol, bé ajudat,repta fins al cor de la mare.

-resta estirat sobre el eos de la mare, totalment obert
i no en posició fetal.
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-en aquesta posició, aixeca el cap i obre els ulls.

-d'una manera tranquil.la, comenga a respirar per ell
mateix.

-si se li dona el pit, mama.

Un deis metges entrevistats ens anomena, com a fet que es
repeteix en la majoria deis parts, que el nou-nat, després
d'aquesta estona d'estar en contacte amb el eos de la mare,
en el moment de ser-ne separat, o bé plora, o bé fa un crit.

EL RETORN A CASA.- Podem constatar, per les respostes de
les entrevistades, la importancia d'aquest moment com a

punt a remarcar dins la relació, en diferents aspectes:

-per una banda, trobem el desig d'arribar a casa amb
el nen o la nena i retornar a la vida normal.

.hi ha, en general, un rebuig de la presencia d'altres
membres de la familia (mares, avies, etc.), i moltes
ganes de compartir el fill amb la parella i amb els
altres filis.

-per una altra banda, -amb diferents matisos-, les mares
ens parlen de situacions d1inseguretat en estar soles
davant del nen/a, partint, sobretot, de 1'alimentació,
peró remarcant molt sovint el paper del pare, i també
els aixafaments "físics".

Un cop instal.lats a casa hi ha dues reaccions ben diferents:

-el desig d'estar molt amb el nen,

-el desig de retornar al treball al més aviat possible.

Alió que e's comú a totes les entrevistades és l'observació
constant del nou-nat, tant despert, com quan dorm. En gene¬

ral, ens anomenen més les reaccions de relació que les que
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corresponen únicament a la creixenga —somriures, la recerca
del pit, com demana la mare, el dormir tranquil o nervios,
etc. Normalment, la mare troba mes respostes del nen de
les que esperava.

LA LACTANCIA.- Per totes les mares, és aquest el moment
més ciar i important de relació amb el fill, amb quantitat
de manifestacions diferents: sentiments de tranquil.litat,
angoixa, relaxament o dolor i, d'altra banda, actituds
com el parlar amb el nen, agafar-lo, acariciar-lo, satisfer
la necessitat de gana... Es el moment d'intimitat entre
l'una i l'altre, i és també el moment on són més clares
les respostes del nen o la nena.

La mare inclou dins la lactancia el moment de netejar-lo.

La mare se sent única protagonista del pas del plor i els
moviments "nerviosos" del nen abans de mamar, al repós
i tranquil.litat posteriors.

Cal dir que, gairebé totes les entrevistades han triat
la lactancia natural, moltes de les vegades desitjada,
pero també, en alguns casos, pensada i autoimposada per
consells.

Si al comenqament del treball hi posem els aspectes que
més hem valorat de les entrevistes, ho fem, precisament,
perqué varen ser determinants per a 1'enfocament que li
hem donat.

Hem cregut interessant incloure també alguns deis punts
del desenvolupament neurológic del eos que creix en íntima
relació amb i dins la mare, que espera el naixement del
seu fill o filia.
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Ais sis mesos, el fetus ha adquirit certes característiques
neurológiques i alguns automatismes motors deis que té
el nen al moment de néixer. Sembla ser que les modifica-
cions que es produeixen durant els tres darrers mesos.de
1'embarás són d'ordre quantitatiu.

-Descripció de l'estat neurologic del prematur de sis mesos
i la seva posterior evolució fins al termini normal, segons
les dades aportades pels treballs de Saint Anne - Dargas-
sies:

"L1 actitud del nen a la incubadora és, al comengament,
com la del fetus dins l'úter; després apareix un "descar-
golament" progressiu que sitúa el eos en posició decúbito-
dorsal: el cap está en rotació lateral, i els memebres
superiors plegats; no així els inferiors, que están en
abducció extrema i reposen per la part externa sobre el
pía del Hit ("actitud de batraci"). Aquesta actitud
indica l'aparició d'una tonicitat en els membres infe¬
riors, i que la resta del eos continua sent molt hipotóni-
ca.

La mobilitat espontánia i provocada és brusca i generalit-
zada en els membres, i més accentuada en el tronc. Aquest
predomini de la motricitat en el tronc s1 ha de relacionar
amb la maduració més precog deis múseuls axials paraverte-
brals respecte a la deis membres. A la cara, al tronc,
a les extremitats deis membres superiors, es dibuixen
alguns automatismes primaris.

Durant els últims tres mesos de la gestació, assistim
a modificacions que es relacionen essencialment amb 1'ex-
tensió del to muscular i amb el perfeccionament o adquisi-
ció deis reflexos primaris.

A partir del seté mes, els moviments comencen a perdre
el seu carácter brusc i explosiu, tendeixen a fer-se més
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localitzats. Els reflexos primaris ja existents es conso¬
liden .

Al vuité mes, la tonicitat apareix ais membres superiors,
1'extensibilitat passiva disminueix lentament. Apareixen
alguns automatismes reflexos ais membres inferiors, parti-
cularment la marxa automática, encara redui'da i digitígra-
da.
A nivell de coll i de tronc, es manifesta un esbós d'aixe-
cament.

Al nové mes, 1' aspeóte difereix poc del d'un nou-nat.
El to en flexió s' ha generalitzat. Els- reflexos primaris

s'han completat, apareixen el reflex de redrepament i
el .de reptació, és clara la marxa automática.

La presencia deis automatismes motors assenyala que el
nen ha arribat a un cert nivell d'organització funcional
del sistema nervios. La integració'nerviosa, en aquesta
edat, s'efectúa al nivell deis centres subcorticals.

En estadis posteriors s''observa la dissolució deis automa¬
tismes motors, corresponent a un nou pía maduratiu, on

després apareixen progressivament els reflexos i els com-

portaments motors definitius, que assenyalen la cortica-
lització de l'activitat psicomotriu!'
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EL COS DES DEL NAIXEMENT ALS DOS
ANYS I EL CONFRONTAMENT DEL COS

DE L'ADULT



 



Entrant ja de pie en el desenvolupament del eos del nen ,

ens hem deturat en un punt que ens ha comportat' mol tes
hores de discussió, de consultes, d'intercanvis d'experién-
cies i que, finalment, ha quedat obert damunt la taula:
els primers moviments del nen.

Nosaltres hem acordat anomenár-los MOVIMENTS ORIGINARIS

0 ANCESTRALS; i ens referim ais que coneixem com a reflexos
arcaics. Són els moviments amb els quals el nou-nat respon
a les manipulacions i estimulacions del pediatra, en la
revisió que normalment es fa a les hores següents al naixe-
ment per comprovar si és normal o no.

N'hem triat alguns, precisament els que ens han fet donar
més voltes pensant en el posterior desenvolupament psicomo-
triu:

-"reflex de reptado", si posem el nen o la nena estirat
de bocaterrosa, amb el cap de cantó perqué pugui respirar,
comenga a fer una serie de moviments que recorden la
reptado.

-"reflex de Moro", és un moviment que fa autcmaticament si,
assegut, el deixem caure d'esquena: fa anar el coll enda-
vant i obre els bragos, tirant-los també endavant al ma-
teix temps. Desapareix ais quatre mesos.

-"reflex de redregament", si li pressionem les plantes
deis peus, immediatament estira les carnes. Desapareix
cap ais dos o tres mesos.
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—"reflex de marxa", si posem el nen dret i 1' agafem per
les aixelles, repenjat damunt d'una superficie plana,
comenga un moviment de marxa que desapareixerá cap ais
quatre o cinc mesos.

—"reflex de saltar", s'observa clarament cap ais deu dies:
si 1' agafem per les aixelles i amb un peu topa amb alguna
cosa, aixeca el peu per superar aquest obstacle.

-"reflex de Grasping-Reflex", es troba en dos aspectes
dií'erents: el primer, prement-li el palmell de la má,
cosa que fa que la tanqui amb molta forga. Desapareix
dins deis primers mesos. El segon fa que el nou-nat si
se 1' agafa per les dues mans, pugui aguantar tot el pes
del seu propi eos.

-"reflex deis punts cardinals", si li toquem el perfil
ae la boca, fará un moviment amb els llavis i la llengua
cap al costat on l'hem tocat.

Queden encara molts d'altres dits "reflexos" (extsnsió
creuada, incurvació - del tronc, cutanis, etc.), que están
ámpliament descrits i en profunditat en molts llibres fá-
cilment accessibles; serveixin, pero, aquests, com a exetu¬
pies d'alló que ens va portar qüestió rera qüestió a partir
d'un punt comú a tots ells: són moviments que existeixen
en el moment mateix de néixer, que desapareixen dins els
primers mesos i que posteriorment s'han de tornar a recupe¬

rar, a refer de nou...

Hem buscat i hem trobat quantitat d'expliacions , de teo-
ries que hi donen respostes; potser la més científica és
la del desenvolupament neurológic que aporta dades, experi-
mentacions i resultats; també ens és válida la del mateix
creixement físic; tot i aixó, pero, centrant-nos en el
tema que ens ocupa -l'aspecte relacional del eos- hem dei-
xat sense aclarir molts punts d'aquests primers moviments
ancestrals, originaris... la dependencia de la mare, 1' en-
torn social, el medi on es desenvolupa el nen, la cura

que se'n té, les normes pre-establertes, els esquemes que
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marquen el eos... són punts que han anat variant á la ma-
teixa velocitat que la mateixa concepció de la societat.

Hem d'afegir, a més, que membres del grup hem conegut dos
casos de nens que no han perdut aquests moviments, i que
no per aixó surten de la "normalitat" establerta.

Aquesta incógnita nostra 1'hem trobada exposada posterior-
ment al treball actual d'investigció del Dr. Julián de
Ajuriaguerra, en el qual va basar el seu Discurs de Recep—
ció a 1'acte d'Investidura de Doctor Honoris Causa a la

Universitat de Barcelona.- marq 83.
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MOVIMENTS ORIGINARIS O ANCESTRALS

.GRASPING. REFLEX

.LA REPTACIO

.MARXA

.POSICIO DEL NOU-NAT

f



Podem afirmar que hi ha també una excepció ben clara: LA
SUCCIO•

La succió és un moviment originari i ancestral -podem dir-
ne també primitiu, arcaic, reflex- que, present ja en la
vida fetal, s'anirá transformant i perdurará amb diferents
formes durant tota la vida de la persona.

En un comengament és tan sois el mecanisme de la deglució,
que fa possible que el nen o la nena rebi 1' alimentació
necessária per a la seva supervivencia, pero per aixo ma-
teix es converteix en el primer fet relacional amb el món
extern. Davant la demanda, acut immediatament 1'adult
per satisfer-la, satisfacció que al mateix temps, comporta
una situació plaent al nadó creant-se així 11associacióC
alimentació-zona bucal-relació món extern plaer. Com un
tot indeferenciat inicialment.

Podem dir que la situació plaent ve donada per diferents
factors, no tan sois peí fet de cobrir la necessitat d'ali-
ment. A més, la zona bucal és molt sensible, i dins de
1'acté de succionar és molt important, tant el contacte
deis llavis amb el pit, com la penetració de la llet.
També en forma part important el relaxament que li compor¬
ta aquest contacte, la postura en qué se li dona el pit
i la mateixa resposta al seu reclam.

Respecte de la relació, en aquest primer temps, és fona-
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mental la intervenció de 1'adult en la conducta del nen,

ja que són les seves respostes les que aniran donant les
pautes de relació, les que donaran la informació per a
les posteriors reaccions del nen: 11 actitud davant del
plor (angoixa, tensió, tranquil.litat, inhibició, etc),
la disponibilitat del eos, el fet de compartir la situació
plaent o limitar-se a satisfer la gana, l'excessiva rigi-
desa d'horaris o bé la poca importancia donada al ritme
de menjades que cada nen o nena demana.

Aquest fet primer, que la zona bucal sigui el centre de
la relació amb tot alió que li arriba de 1'exterior, porta
que aquesta zona es converteixi també en el primer mitjá
d'exploració deis objectes, persones i del seu propi eos,
en el moment en qué ja pot diferenciar-lo de l'entorn,
xumar-se la má, el peu, les coses que li oferim i la ma-
teixa má de qui les hi ofereix, o el rostre massa proper;
és una constant en aquest període de diferenciació, que
Continua mantenint-se quan ja arriba ais objectes d'una
forma voluntaria: tot i que agafa les coses amb les mans,
són la llengua i els llavis la zona táctil més important.

Respecte al menjar, durant aquest temps és, segons la ne-
cessitat deis diferents moments, bé el mitjá d'exploració,
bé el fet de buscar la situació plaent.

La importáncia de la succió com a centre relacional és
utilitzada per 1'adult per a introduir una serie d'objec¬
tes acceptats socialment que sovint substituteixen, en
moments de demandes molt clares, el contacte amb 1'adult,
pero que en altres moments ofereixen al nen aquelles si-
tuacions de relaxament, de benestar o de retrobament del
seu ritme intern.

Trobem quantitat d'aquests objectes: la pipa, el biberó,
el coixí, un tros de roba... Es sempre 1' adult qui contro¬
la quan i quins objectes li dona, és qui decideix si el
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nen o la nena ha de xumar aixo o alio abans que xumar-se
la má -per exemple-, com també és qui decideix quan el nen
ja no "necessita" l'objecte.

Més endavant, pero, será el nen qui trii aquesir quan i
perqué substituint altres fonts de plaer unes vegades, o
compensant situacions d'angoixa o dificultats davant noves
passes a fer, unes altres.

A partir d'aquest moment podrem dir que el nen obre i
tanca el eos a la relació, buscant les situacions agrada¬
bles, tranquil.les, plaents, quan el món se li presenta
contrari, dificultós, esquerp.

Queda així la zona oral com a zona de plaer relacional
o d'autoplaer que, segons les etapes, segons l'edat, pren-
drá més o menys importancia, prendrá una o una altra for¬
ma, pero que es continuará mantenint.
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Estem parlant d'aspectes originaris de cada nen, de cada
persona al moment de néixer, aspectes que constitueixen
la individualitat i que ens diferencien els uns deis al-
tres, conformant aquest tot que ens és propi; i és pensant
en aquesta globalitat que en deixarem apuntats d'altres
que anirem desenvolupant en els diferents punts del tre-
ball, per la seva importancia cora a elements relacionáis.

EL SO

La presencia del so en nosaltres és genética o filogenéti-
ca. Es evident que el so és anterior a la presencia de
la llengua, i el creiem un element molt important en el
seu aspecte vivencial; és a dir, tot el que fa referencia
al so emés per un individu quan parla i que el fa diferent
del so d'un altre individu quan diu exactament les matei-
xes paraules: el to, el volum, el ritme, el timbre, etc.
És també evident que el so conté un valor de comunicació
vivencial (espontánia, inconscient) de gran trascendencia
relacional.

Des que el nen neix és capag d'emetre so articulat, en
diferents volums, tons, timbres i ritmes d'emissió que
fari que l'adult pugui copsar perfectament (si está acostu-
mat a sentir-ne) el seu valor de comunicació i el seu con-

tingut concret.

L'exemple més próxim pot ser el plor.



Peí plor d'un nen podem saber qué li passa, i podem obser¬
var que, a mida que augmenta el motiu del plor,
.desapareix la modulació del plor.
.augmenta la profunditat de 1'origen del so.
.augmenta el volum, i
.apareixen ritmes sincopats i accelerats de plor, amb can-
vis freqüents i repetitius.

Aquesta presencia del so anterior al llenguatge no es re-
dueix al plor; podem trobar moltes altres expressions com,

per exemple, el divertit xerroteig deis nens petits. (Po-
deu trobar aquests punts més ampliats en 11article "El
So", ais apéndixs.).

Tots aquests aspectes originaris queden recollits en el
ritme intern de cada eos, amb la pulsació del cor, la pri¬
mera, primitiva, originaria, en relació inseparable amb la
respiració i oxigenació, i amb els múseuls i el moviment;
en definitiva, el signe d'íntima id.entitat, el batee ori-
ginari individual que, en exterioritzar-lo permet la comu-
nicació entre unes i altres persones.

El nen va diferenciant el seu propi eos d'alló que l'envol-
ta, va buscant les formes d'exterioritzar el seu intern
i comenga a explorar tot alió que té a l'abast, posant
tot el seu eos en relació amb el món exterior. En aquest
període són fonamentals els objectes com a punt de con¬
fluencia de les seves necessitats, el desenvolupament
de LA PREMSIO -la má juga un paper fonamental com a per-

llongament del eos-, i, ELS DESPLACAMENTS per l'espai,
que serán, per una banda, la culminació d'un primer perío¬
de, i, per altra banda, el comengament d'un altre procés
relacional molt més complex.
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Els objectes desperten cada vegada més 1'interés del nen,

1'atracció visual provoca un esforp corporal per a abas-
tar-los, i ho prova. A vegades, tot d'una, canvia de
posició, com quan estant panxa enlaire es recolza sobre
les mans i aixeca una má per agafar un objecte: tot el
eos entra en moviment per compensar el desequilibri, els
brapos es separen cap a un costat i el nen ens sembla
un avió. A poc a poc, els brapos van tenint més forpa
i, recolzant-se sobre un sol brap, pot allargar 1'altre
fins agafar el que desitja; és llavors quan la cama contra¬
ria es flexiona i inicia el gateig. Descobreix fácilment
el moviment de girar rodolant per térra, i es trasllada
així d'un cantó a 1'altre.

Més endavant, aixeca el cul i es posa de genolls, repenjat
sobre les mans; en aquesta posició troba un balanceig
que dura poc: llavors cau sobre la panxa i s' impulsa cap
endavant, apropant-se d'una manera no esperada a altres
objectes.

De bocaterrosa, els brapos porten la iniciativa, les carnes
es pleguen poc coordinades, pero arriba ais llocs reptant.

Cada vegada aixeca més el eos de térra, i pot agafar un
objecte repenjant-se en els genolls i l'altra má. Ara
es pot traslladar i, a més, portar coses d'aquí cap allá.

S'asseu amb facilitat, posa el peu sota el cul i es deixa
caure enrera; es queda així mirant el que té a la má i
descansa observant el que fan els altres. Es el moment
en qué ens ofereix un objecte, pero, tot i tenint-ne un
altre a l'altra má, no sempre ens el dona.

Cal remarcar la importáncia del descobriment de la posició
asseguda peí tipus de moviments que fa el nen per tal
d'arribar ais objectes; el radi que pot abarcar és molt
limitat, pero, tot i aixo, busca el máxim de possibilitats,
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possibilitats que el porten al punt de plegar-se per la
zona de la pelvis i, el que és més important, al redreqa-
ment -amb tot 1'esforp corporal que comporta- per a retor¬
nar a la posició inicial.

Seguint el seu interés, descobreix el gateig, i és gatejant
que troba els al tres nens, mira qué fan, i després vol
alió que l'altre nen fa bellugar d'un cantó a 1' altre
i que ell té al seu abast; o bé són els peus que el nen
mou contínuament el que li interessa i es posen en relació
amb ell.

Ara ja seu sobre els genolls posant el eos ben dret, i
així mira cap a tot arreu i decideix on vol anar.

Quan s'atura al costat d'una cadira, o bé d'un adult,
arriba fácilment a posar-se dret plegant una cama endavant
i ajudant-se amb les mans; les carnes li queden molt separa-
des, les torna a plegar i continua el camí gatejant.

Ha trobat la posició vertical i aixó 1'estimula molt a

caminar; va primer de costat, agafant-se a unes barres
o a una cadira, fins que deixa anar la má i separa la
cama del punt de recolzament. Va provant i provant i
és la mateixa sensació muscular i l'acceptació que té
per part de 1'adult el que 1'impulsa en aquest descobri-
ment. Descobreix el plaer del propi eos en moviment,
de l'espai, d'independéncia, d'actuació i d'acció sobre
els objectes.

L'espai té uns límits per a descobrir, els objectes, les
persones que són aquí o allá els veu de diferent manera,
els pot rodéjar, emportar-se'ls, moure'ls, perseguir-los.
Explora l'espai en totes les direccions i tots els objectes
que tenen un espai propi: les cadires, els cubs foradats,
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les tauletes, etc... i si un objecte s'amaga sota algún
moble, va a buscar-lo allá sota, ben endins, perqué ara

ja sap que continua allá, que no ha desaparegut. S'ajup
per mirar sota les taules i gateja per fer-ho. Elabora
l'espai del seu propi eos i el que l'envolta. Si troba
un objecte al seu davant que li interessa, s'ajup facilment
per agafar-lo, el trasllada, 1'apila i també ens el dona
si ens troba disponibles, al seu abast.

L'adult valora molt el fet que el nen camini aviat; quasi
sempre estimula massa aquests moments de l'inici de la
marxa, i si el nen demana que se li doni la má per passe-

jar, el fa practicar també quan vol seure a descansar
manipulant les joguines.
D'altra banda, hi ha tipus motors molt diferents en els nens,
cosa que influeix en el desenvolupament postural. Podem
trobar els nens hipertónics i els nens hipotonics.
En general, els nens hipertónics són més precoqos en la
descoberta de les seves possibilitats de desplaqament,
són ávids de moviments: vist un objecte, el eos es prepara

per agafar-lo al moment. Els nens hipotonics són més
plácids, tota la seva expressió motriu és més calmada,
el joc amb el seu eos no els porta tant ais desplaqaments,
són més lents per a arribar ais objectes.

Aqüestes ritmes evolutius s'han d'observar per poder es¬

perar fins que les accions deis nens arribin a terme,
i així no interrompre els processos que els seus interes-
sos desencadenen cap a les coses i les persones. El nen
ha de ser subjecte actiu sobre les coses, sobre nosaltres.
Es important que l'adult mantingui una actitud relacional
activa.

Ens trobem sempre una situació de domini per part del nen

que té el desplaqament avanqat sobre el que encara .no
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té aquesta possibilitat; aixó crea una situació d'angoixa
per culpa de la invasió: el nen es troba que no pot rebüt-
jar una situació que potser no vol, ja que en el seu procés
d'exploració troba l'altre que interromp les temptatives
de descoberta que ell ha iniciat, i aixó es converteix
en una agressió directa al seu eos i al seu espai.

Hem de remarcar que alió que fa possible el fet que el
nen posi tot el seu eos en moviment, a vegades amb gran
esforg, provant totes les seves capacitats, és la necessi-
tat de descobrir tot el món que l'envolta, aquest món
que ja sap exterior i diferenciat, format per objectes,
persones, espais, coses que l'atrauen fins' al punt de fer-lo
agafar, palpar, tocar, anar cada vegada més lluny, fins
aconseguir posar-se dret, la postura que li permetrá abas¬
tar cada vegada més possibilitats de relació.

En aquest moment de l'evolució d'aquell nen o nena que
naixia amb un bagatge propi i diferenciable, que havia
de posar en comunicació amb les altres individualitats,
hem de tornar a anomenar el so. Els sons que emet el
nou-nat són, segurament, els primers signes de diferencia-
ció -previs ais moviments voluntaris- de 1'espai propi
enfront del de l'altre. Tot ésser viu capag de moviment
necessita d'un territori on sentir-se segur, protegit
i acollit. En l'home és poc definit, pero no menys impor-
tant que, per exemple, en els animáis. El nen, des que

neix, comenga a delimitar i ocupar aquest territori de
moltes formes; entre altres, utilitza el so per tal de
definir quina és la seva relació amb l'entorn i com vol
aquesta relació (de domini, de submissió, de solidaritat,
convidant al seu territori, expulsant del seu propi terri¬
tori . . . ) .

La projecció del so a 1'espai té unes finalitats relacio¬
náis, delimita el propi territori i s'adrega a 1'espai
compartit, assolint un valor clarament comunicatiu que

acompanya, inicialment, els moviments relacionáis.
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Estem fins ara parlant de tots els aspectes que conformen
la individualitat del nen quan neix, del seu ritme intern,
de la descoberta de les seves possibilitats de moviment,
de com es van desenvolupant pas a pas aqüestes possibili¬
tats, de com es va diferenciant, de les exploracions de
l'entorn, de la necessitat d'arribar a comunicar-se amb
tot el que l'envolta; en definitiva, de la posta en marxa
del seu equip relacional.

Hi ha un punt en comú tota l'estona: L'ESPAI i, amb ell,
EL TEMPS. Hem intentat fer una aproximació a la vivencia
del nen respecte de 1' espai i del temps observant com
es va manifestant dins de tots aquests aspectes.

Partim de la separació de la mare en el part. De primer;
la sensació d'espai la viu a partir d'estímuls externs
al seu propi eos: la mare que el passeja a coll, el cotxet
que el trasllada d'un cantó a l'altre... espai que es
limita a un entorn molt próxim, els bragos de la? mare i
el que té al voltant. . . tot el que passa al seu davant
des de la perspectiva panxa enlaire, posició en la qual
es troba normalment quan passeja amb el cotxet... un espai
encara molt poc diferenciat; el mes familiar és el llitet,
el cotxet, els bragos deis adults...

Es a partir del seu propi moviment que anirá experimentant
en la práctica la noció d'espai: moviments del seu eos
en el buit (carnes i bragos), inici de reptar, anar cap
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a un objecte al qual no pot arribar. I, a poc a poc,
amb el gateig i el caminar, s'amplia l'espai que el nen
domina; poder anar cap allá on vol li dona molta seguretat,
en funció de la seva acció sobre l'espai i els objectes.

Mentre el nen no és capag de moure's per ell mateix, cal
protegir el seu territori; se sent invadit o maltractat
per culpa d'objectes o d'altres nens, Quan está afermat
en un espai, és capaq d'acceptar molt millor les relacions
amb nous adults que no pas quan está en un espai nou que
li provoca inseguretat.

Ja de molt petit s1interessa pels racons, i quasi sempre
es posa a sota de la taula o del Hit.

En l'espai va trobant petits obstacles que estimularan
el seu moviment, les mateixes pors per superar-los el
faran anar més enllá. Els espai buits són també molt
estimulants per a moure's, quan es troba massa pie d'objec¬
tes s'atabala.
Quan hi ha un element nou dins l'espai familiar, primer
mostra un cert recel en acostar-s'hi, i fa servir altres
racons fins que s'hi familiaritza.
Hi ha també l'espai on menja, on el canvien, la banyera..
diferents llocs que associa a diferents activitats.
Són positius els punts de referencia (móbils, joguines,
etc.) que ajuden el nen a situar-se de seguida.
El eos de l'adult i el deis altres nens és un altre espai
de trobada, de comunicació.
Per mitjá de la seva acció sobre els objectes (arrossegar,
picar, llenpar, etc.), experimenta la sensació de lluny
i a prop.

Hem de remarcar uns punts que creiem fonamentals en la
vivencia de l'espai peí nen petit:

-el lligam entre 1'exploració, les descobertes, els
objectes i les noves adquisicions motrius. Es molt
gran la diferencia entre la posició panxa enlaire,
la de bocaterrosa, la de rastreig, el gateig i la
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verticalitat a 1'hora de viure 1'espai i de relacionar¬
se amb tot alio que en forma part.

-d'altra banda, el poder que té d'actuació i transfor-
mació sobre 1'espai. Hi ha un espai pie i un espai
buit que el nen pot buidar o omplir, com també hi
ha un espai propi de creació, uns llocs, els seus

racons, els objectes que allá veu, manipula...

-i també la descoberta de 1'espai de l'altre, deis al-
tres nens, deis objectes i de l'adult.

El paper de l'adult és molt important en la vivencia espa¬
cial del nen: l'adult obre i tanca espais, está present
o desapareix, li ofereix o li nega objectes, li dona o
no possibilitats de nous camins; en definitiva, respecta
1' espai del nen i el seu propi, o bé envaeix o es deixá,
envair... és la base de qualsevol fet relacional.

Es aquest procés de diferenciació, de descoberta de 1' en-
torn i del propi eos com a eina de relació, íntimament
lligada a la vivencia de 1'espai, es desenvolupa la viven¬
cia del TEMPS.

La sensació del temps va acompanyada de les seqüéncies
que s'estableixen en la rutina diária de les petites acti-
vitats del nen. Un temps que pot ser més o menys llarg,
un temps d'espera que l'angoixa quan té una necessitat
que no está coberta, un temps de plaer que se li allarga
quan es troba cómode i tranquil... Un temps que trenca
una acció, un espai, una comunicació amb l'adult per anar
a un altre objecte, un altre espai, un altre adult. A
poc a poc anirá anticipant certs plaers associant-los
a petits detalls: el pitet que 1'informa que ha de menjar,
la pipa que condiciona la son per a dormir, 1' espai on
li canvien les gases, etc.
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Sensació de temps, Hígada a les diferents activitats
que realitza durant el día.

Sensació de temps més o menys llarg, segons que la situació
sigui agradable o desagradable.

El nen viu també la seva durada més o menys llarga del
temps... quan ja en té prou, quan demana més relació,
quan busca un altre objecte. L'estona d1experimentació
varia segons 1'interés; ell té la pauta de com vol que
sigui distribuit el seu temps, si vol dormir més o no,
si ja no vol fer més jocs relaxats i vol moure's. A
nosaltres ens cal respectar-ho. La vivencia del temps
de 1'adult és molt diferent a la del nen.



ESPAI-TEMPS

43
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El nen té el seu temps de menjar, el de dormir, el de
fer caca, el temps de llum i de foscor, el de repos i
de silencia el temps deis objectes, els temps deis altres
... i no és el mateix que el deis adults que l'envolten.

Cal també el respecte de 1 'un i l'altre, cal trobar els
punts de confluencia de la individualitat del nen i la
de l'adult, el que suposa, des del moment mateix de néi-
xer, EL CONFRONTAMENT DEL COS DE L'ADULT -amb unes carac-

terístiques que ens vénen determinades per multitud de
fac-tors que hem anat adquirint-, davant del COS DEL NEN
COM A EINA ÚNICA DE RELACIO -amb totes les seves possibi-
litats per desenvolupar.

Ens trobem, dones, d'una banda, amb 1'equip sensorial
de' qué disposa el nen quan neix, el que li permetrá anar
rebent la informació d'ell mateix i de tot alio que 1' en-

volta; d'altra banda, tots aquells aspectes que pensem
més importants i alhora més difícilment definits per
a desenvolupar aquest equip, i, finalment, com els posa
en funcionament per tal de relacionar-se amb l'entorn.

Podem parlar de L'EQUIP SENSORIAL a tres nivells:

-Equip Interoceptiu: constitueix 1'equip més arcaic
i elemental^ i assenyala 1'estat deis processos in¬
feras de 1'organisme; es tradueix en estímuls de
l'estómac, intestinals, cardíacs, sanguinis i de
les vísceres en general.
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. aquests estímuls són recollits per nuclis de
les formacions subcorticals.

.són estímuls extremadament difosos, i están
en estreta relació amb estats emocionáis.

.són, en definitiva, els que provocaran en el
nen les reaccions de neguit, son, gana, defecació,
etc.

-Equip Propioceptiu: constitueix la base de les sensa-
cions estátiques i cinestétiques, i garanteix els
senyals sobre la situació del eos en l'espai.

. está constituit per la informació ofertada pels
múseuls, tendons, lligaments, laberint, cerebel,
etc.

.és, en definitiva, el que posa en funcionament
alguns moviments reflexos, i constitueix d'altra
banda una font d'intervenció per part de l'adult,
per la incidencia com a font possible de plaer
(ex.: balanceig).

-Equip Exteroceptiu: constituit per alió que anomenem
sentits: gust, tacte, olfacte, vista i oida. Encara
que en aquests moments de vida no són una font d'in¬
formació diferenciada, organitzada ni precisa, cons-
titueixen els fonaments d'estructura relacional

que l'adult fa més conscient, com a fruit de la
seva propia estructura.

Com es manifesta aquest equip sensorial?
Com viu les sensacions?

Com les rebem els qui som al v.oltant?

Quan el nen neix,
fisiológic, com el
on tot li venia

el seu devenir no

cordó umbilical i

donat -intercanvi

dependrá d'un lligam
el claustre matern,
d'oxígen, nutricio
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peí camí de la sangrón no hi havia canvis de temperatura,
on no tenia límits calorics entre el jo i el no-jo.

Un cop tallat el camí de la sang, dependrá del lligam
que estableixi entre ell i alio que l'envolta.
Esdevé un eos independent, separat, que viu les sensacions
a un nivell individual... un eos propi, incapap, pero,
d'autoabastir-se i absolutament depenent de l'entorn.
Aquesta dependencia es tradueix en la necessitat d'uns
vineles estrets amb l'adult: necessita trobar-se satisfet
al nivell orgánic i de relació, retornar a situacions
de satisfacció, de seguretat, d'equilibri.

Entenem, dones, que en aquest primer temps del nen, la
satisfacció d1aqüestes necessitats constitueix LA SENSACIO
DE PLAER.

Veiem el plaer absolutament lligat a la carencia: el
conjunt de sensacions que qualsevol de les situacions
de carencia comporta i que el nen busca satisfer cons¬
titueix el motor de la seva acció quotidiana, i és segons
la vivencia d'aquesta acció que anirá descobrint les
seves sensacions propies de plaer.

Parlant del plaer cora a adults -l'adult és qui ha
de respondre a les necessitats del nou-nat-, diem que:
el plaer respon a unes sensacions viscudes, on el eos
és 1' espai de trobada. Cadascú, en el moment de parlar-
ne, necessita préviament reviure la situació, passant-
la, pero, peí sedas que ens suposen els desitjos, frustra-
cions, impressions, distancia...

El nen, a poc a poc, va configurant una imatge de plaer:
quan viu unes situacions satisfactóries, les voldria
repetir, no les pot deixar; alio que necessita el satisfá:
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els moviments rítmics, la trobada del dit per a xumar,
les defecacions, el contacte eos a eos amb l'adult, el
mamar, el joc, les pessigolles, la neteja, etc.

El plaer comenga amb el temps de desig. El nen espera
la satisfacció del seu desig, que es pot donar de formes
diferents i a molts nivells.

Es important que el nen pugui expressar el seu desig
de necessitat. El nen que normalment no té resposta
a alio que demana no accepta el temps d'espera, perqué
no coneix la vivencia del desig; per contra, altres nens
no la coneixen perqué troben coberta la necessitat abans
que el desig aparegui. El temps de demanda s'ha de viure
amb la seguretat que la necessitat será coberta.

Més endavant, amb el creixement del nen, vindrá donat
el desenvolupament més conscient de tots aquests aspectes,
condicionats pels vineles de dependéncia amb l'adult
i per 1'entorn on es mou. Trobará moviments nous, espais,
objectes, anirá fent la descoberta paulatina del seu
eos, del plaer i el no-plaer, ampliará el contacte amb
altres cossos, prendrá consciéncia d'elements externs
de plaer (el sol, l'aire, diferents materials, etc.).

Podem observar el comengament de les troballes i descober-
tes per diferents vehicles:

-A través de la relació del to muscular (el to relaxat
de la mare és important per al futur psicologic del
nen) .

Aquesta relació ve donada essenciálment peí tipus de
contracció muscular i la repartició del to muscular
de la mare: com agafa el nen ais genolls, a qa
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falda, cora el canvia de postura, la manera de rit
mar el cap, la manera de mirar-lo i fer-li gracia, la
manera d'aixercar-lo i posar-lo de bocaterrosa per fer
el rotet, la manera de fer els sons que acompanyen a*
quest gest, etc.

-El diáleg oral es complementa amb el visual, (el diáleg
s'estableix si la mirada es fa amb interés).

Els ulls de la mare i la seva cara somrient aparellarán
les excitacions visuals del nen amb les seves propies
satisfaccions o tensions, sentides a través de la
boca.
El nen es converteix en desig de ser mirat i de mirar.
La mare ha de fer el possible per facilitar aquest
nou vincle entre els seus ulls i l'activitat oral
del nen.

La bona capacitat de percepció i delimitació de les
formes en el nen dependrá, en gran mesura, de l'harmo-*
nia entre les emocions oráis i els intercanvis de
mirada entre mare i fill.
En el fet de mirar i veure, hi ha, a la base, 1' interés
que- porta a mirar i veure. Es pot teñir molt bons
ulls i no veure perqué un no s' interessa en alio que
mira.

-Els llagos afectius comencen a partir de les activitats
sensitives (intercanvi de mirades, de sons que perme-
ten el llenguatge, de moviments ritmats, etc.).

La mare, quan mira el bebé, no fa servir els ulls
d'una manera a'illada. No solament manifesta a través
deis somriure que els ulls es relacionen amb la boca,
sino que també fa sons i emet fonemes més o menys
precisos i repetits, i, a vegades, fins i tot ritmats.

Aquesta actitud intenta incidir en un aparell encara
inestable: són les incitacions auditives que, en prin-
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cipi, sorprenen al nen, pero que li obren progressiva-
ment les vies del llenguatge»

L'audició d'aquests sons provoca, de primer, sorpresa,
i fins i tot la sensació d'alterar la vivencia del

nen, i fa que la mare faci uns certs moviments que

ajudin a superar aquesta por (apropant -se més al nen,
aixecant-lo per tenir-lo més a prop de la cara, fent
sons suaus a cau d'orella, gronxant-lo, acompanyant-
lo d'altres impressions de vista o tacte, etc.)

Es molt important que, en el moment de gronxar o de
moviments similars, la veu de la mare, a través de
les seves seqüéncies ritmades, obri el camí que, més
tard, articulará la personalitat del nen, la seva

unitat, les seves relacions socials per mitjá de la
paraula, quan accedeixi al coneixement del llenguatge^

Creiem que és ara el moment de deturar-nos en un altre
deis punts fonamentals en tot el desenvolupament: EL
RITME.

El factor individual que diferencia cada eos de 1'altre
que té al costat, des que está dins el eos de la mare,
és la pulsació del cor. Aquesta pulsació és la que con¬
forma el ritme intern de cada eos i está en relació inse¬

parable amb la respiració i oxigenació i amb els múseuls
i el moviment. Aixó fa que cada individu, partint d'a-
quest batee originari seu, sigui un tot diferenciat d'un
altre.

El ritme intern és alio que, conscientment o inconscient,
anem a retrobat com a signe d'íntima identitat i que
ens proporciona una seguretat. En el moment que varia
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per una causa externa, o simplement per alguna malaltia,
per lleu que sigui, ens comporta una inseguretat, un
no-control del nostre propi eos.

Aquest bagatge personal és el que hem de posar en funcio-
nament a l'hora de connectar amb el món exterior, sobretot
amb les altres persones que ens envolten, les quals,
al mateix temps, tenen aquest bagatge personal ben dife-
renciat del nostre.

Es aquí on sorgeix la necessitat d'exterioritzar aquest
ritme d'una manera que permeti connectar amb el d'un
altre, fent-ho possible 1'existencia d'uns punts comuns
de referencia on tots els ritmes poden adaptar-se. Trobar
aquest punt és alio que permet la comunicació entre unes
i altres persones.

A partir de la pulsació i la respiració ve marcat el
to muscular inicial de cadascú, que posa en marxa els
moviments, expressió externa del ritme intern.

Cada persona té, dones, els seus múseuls amb un punt
de tensió determinat, amb una capacitat de relaxament
determinada que, segons la situació externa a qué ha
de respondre, la fa funcionar també d'una manera determinada,
diferent sempre de qualsevol altre eos.

Alio que exterioritzem, pero, és sempre només una part
del nostre intern; la resta ens permet continuar mantenint
la nostra individualitat íntima. De la diferenciació
externa en podem dir "la manera d'estar", potser la pres-
séncia física, o també 1'actitud corporal... és una expres¬
sió del ritme intern difícilment definible.

Un eos és, evidentment, una massa que ocupa un espai,
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i aquesta massa té un radi d'influencia al seu voltant;
d'aquest radi, uns i altres en busquen i en donen una

definició, un nom, una funció... l'única cosa realment
observada és que aquesta massa desprén una energia, potser
una escalfor, potser unes ones magnétiques, potser una
atracció, i en trobem diferents denominacions: "halo",
"áurea", "camp magnétic", "energia corporal", etc.

Quan parlem del nen petit i de les manifestacions que
ens ocupen, podem considerar el ritme extern en dos sen-
tits diferents:

-podem parlar del ritme com "la manera d'estar" a la
qual ens referíem abans, en tractar de manifestacions
com poden ser un moviment concret que es va repetint,
o un plor determinat, amb una intensitat i un to pro-
pis, o la "cantarella" que molts nens i nenes repetei-
xen quan fan alguna cosa que necessita una atenció;
podem referir-nos també al tems que el propi nen pren

per fer les coses... en definitiva, com exterioritza
el seu ritme intern. La llista podria ser molt llarga,
en triem alguns . exemples: la lentitud o rapidesa amb
qué es mou per agafar un objecte (prescindint de les
seves possibilitats motoriques), de com atura o no
el moviment davant d'un objecte que es mou, de la
rapidesa o lentitud a somriure a una cara coneguda,
de l'adequació postural que fa per estar una estona
manipulant un objecte, de la repetició o no de les
seves manipulacions, del temps que triga a mastegar
i empassar-se el menjar, de com concilla, el son i
del temps que li dedica, deis moments de descans que

té, de les estones més o menys llargues en qué es
mostra actiu des del punt de vista motoric o bé manipu-
latiií, etc.

-en un sentit més ampli, podem dir que el nen té un
ritme que es defineix amb la manera com es distribuei-
xen ai llarg d'un dia o dies els diferents moments
dedicats a dormir, a estar despert, a entretenir-se,
etc. , si bé en aquest ritme pot haver-hi una incidéncia
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molt important del seu entorn, com anem apuntant en
diferents apartats.

Es en la recerca de la propia identitat davant de les
altres individualitats que l'envoltan, com estem veient,
on es van desenvolupant tots els aspectes de la persona-
litat: motricitat, sensacions, percepció, intel.ligéncia. .

Es així com passa un període de descobertes, d'informació,
d'adquisicions, etc., d'una banda individuáis i d'altra
banda, pero, de confrontació constant amb l'adult. El
Jo com a identificació, en aquest període, el viu per
la diferencia entre alio que sent i l'objecte que ho
produeix.

I és així com veiem que el nen, a partir de la carencia,
mitjangant la confrontació i vivint les diferencies,
arriba a sentir els seus límits, pero necessita trobar
punts de referencia que l'ajudin a establir la seva iden¬
titat: Jo, que sentó els límits, com que em sentó incom-
plet , busco, amplio els meus límits a través deis altres.
Amb aquest intercanvi individualitat-grup, anirá refermant
la seva identitat.

Tornem a les preguntes que se'ns van repetint:

-Com manifesta el nen o la nena 1' equip sensorial amb
qué ha nascut?.

-Com posa en marxa 1'equip relacional que li és propi?

Fem un petit repás deis aspectes que hem observat.

En un primer moment, el plaer es manifesta a través de
la manca de tensions, en el fet de no plorar, en poder
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relacionar el seu eos com un tot amb els objectes que

veu, amb 1'adult que toca en trobar-lo a prop.

Les emocions, vinguin donades per situacions noves, ines-
perades i desconegudes (amb persones, objectes o elements)
o per situacions ben conegudes i buscades (aparició de
la mare, nous passos d'adquisició d'objectes, de movi-
ments, etc.), es manifesten per excitacions produ'ides
per estímuls intero i exteroceptius.•

Més endavant, veurem manifestar-se el plaer en unes rela-
cions amb més intencionalitat amb tot alio que té al
seu abast.

A les emocions s'hi afegeixen nous matisos, l'alegria,
la pena. Es 1'expressió de l'agitació de l'ánim, un
moviment de sensibilitat; sovint, tot el eos reacciona
acompanyant les descárregues emocionáis, i després el
veurem totalment relaxat, tranquil, sense cap tensió
que 1'inundi.

Veiem com apareix la por davant les figures desconegudes,
la por davant la desaparició de la persona coneguda.
L'alegria es va matisant també amb manifestacions de
goig, expressa ja el seu afecte per la persona, va crei-
xent la capacitat emotiva,la qualitat, la intensitat
de les sensacions.

Totes les actuacions deis nens tenen una cárrega afectiva,
están carregades de valors emocionáis?

El fet d'expressar-les fa que es vagi trobant diferenciat
de 1'adult, deis altres nens, deis objectes... li permet
anar establint els seus límits.
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Aquest procés d'exteriorització es va desenvolupant des
del¡primer moment per la relació amb l'adult.

Quina és pero, la lectura que fa l'adult de les necessi-
tats del nen?

Com utilitza aqüestes manifestacions?

Quin valor dona a les emocions que el nen expressa?

Com hi influeix?
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Abans de parlar del CONFRONTAMENT DEL COS DE L'ADULT
davant del eos del nen o la nena, volem deixar constancia
que nosaltres mateixos parlem des d'un eos adult i ens

permetem "interpretar" el nen, parlar d'allo que viu
el nen. L' única cosa que podem afirmar és 1'esforq fet
per tal d'apropar-nos a aqüestes vivéncies d'una manera

potser més oberta, amb més disposició de rebre que no
pas de donar, després de molts anys de relacionar-nos amb
nens petits.

Partim de la base real que 1' adult es mou en un món de
valors determináis que vol traspassar al nen. Hi ha,
d'alguna manera, un sentit de propietat respecte del
nen: és alio que jo he fet. Ens trobem en un tancament
a la recepció, i en la falsa creenqa per part de 1'adult
que el seu és un paper únicament de transmissor; aixo
fa que es trenqui el possible diáleg i que el eos de
1'adult, sovint, no serveixi com a eina de relació.
L'expressió de les emocions de 1'adult va configurant
l'expressió de les emocions del nen.

Quan 1' adult no escolta el eos del nen, quan s' empenya
a erigir-se com a part única de transmissió, tanca els
canals mínims de diáleg. Moltés vegades, fins i tot
la relació afectiva és imposada . Per tal de poder sinto-
nitzar amb les emocions del nen, 1' adult ha de conéixer
i acceptar les seves própies.
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Hem observat que aquestesa actituds impositives amaguen,
al seu darrera, tota una serie de reaccions que sent
l'adult quan es troba enfront del nen petit. A vegades:
conscientment, d'altres inconscient, hi ha una por d'obrir
el seu propi eos i deixar entrar tot alio que el nen
li envía, sobretot per la no acceptació de les sensacions
que li provoca, de la realitat d'aquest eos amagat temps
i temps, al qual s'han imposat quantitat de barreres
sense les quals es podría mostrar "feble", cosa que no
permet l'entorn, a més deis valors "moráis" també impo-
sats.

Creiem, pero, en les possibilitats que té 1' adul-t d'accep-
tar les seves limitacions com a camí que pot obrir el
diáleg, la comunicació.
Un eos adult obert permet una relació sensible, sensual
i erótica amb aquell eos al qual encara no s'han imposat
els "valors socials" un eos sense camp mena d'angunia,
repressió o "desviació".

Es ciar que el primer contacte -amb l'adult és a través
del eos: l'adult que 1'agafa en bragos, 1'intercanvi
de mirada i de sons, el contacte de la pell, de les
olors... la má del nen que s'allarga per tocar la cara,
el ñas, posar els dits a la boca, estirar els cabells,
les petites carícies... l'olor del eos de l'adult que
cada cop li será més familiar, el tacte de la roba, els
colors més o menys llampants que 1' atrauen....
El to de l'adult en relació al to del nen: la connexió
en el ritme de bressolar, la pressió més o menys forta
deis seus bragos, les seves carícies, les pessigolles,
la veu... tot un seguit de sensacions que configuren
en el nen la imatge de l'adult familiar, imatge que li
dona seguretat i que li fa alegría de veure.

A través d'aquests intercanvis es creen els lligams afec-
tius adult-nen.

De la qualitat d'aquests intercanvis dependrá la qualitat
del contacte afectiu i de la relació que entre ells s' es-
tableixi. El de l'adult ha de ser un eos disposat a
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rebre el del nen, a acceptar les seves experimentaciohs,
a acollir el seu estat d'ánim i a sintonitzar amb el
seu diáleg, que dependrá de cada nen i del seu momento
Al mateix temps que rep, 1'adult també transmet part
del seu Jó en funció de la seva implicació en tota rela-
ció; en' tot moment hi ha d'haver aquests intercanvis,
rebre i donar, acollir i deixar que el nen, per ell ma¬

teix, decideixi quan en té prou, sense apropiar-se 1'adult
d'un interés que ja no és tant del nen sino d'ell mateix.

Quan ño hi ha aquesta obertura, aquests intercanvis amb
actituds positives, s'arriba a determinats tipus de trans-
feréncies negatives; les implicacions de 11adult o són
impositives o són de tancament.

Hi juguen aquí, en la mateixa mesura, tant una falsa
seguretat com una falsa inseguretat.

I és així com es crea una relació "viciada" des del comen-

qament. Trobem angoixes i pors disfressades de moltes
maneres. Trobem uns ordres, uns ritmes, unes exigéncies,
que no podem considerar com a fets relacionáis.

Sovint, 1'adult utilitza al nen per cobrir les seves
propies necessitats; ho podem observar des de diferents
aspectes:

La presencia'del nen implica ais pares uns elements nous
que comporten una transformació de la propia realitat
de vida ;aixó, degut clarament a molts factors, és més
fort en la mare. Aixó exigeix d'alguna manera, algunes
coses a "demanar" al nen per tal d'assumir aquesta trans¬
formació .

D'altra banda,entre els pares apareixen vineles de depen¬
dencia mutus, a partir del sentiment paternitat - materni-
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tat, que qüestionen la forma de relació pare-mare. Si
aquest vincle no. s'instal.la en una personalitat ordenada
i equilibrada, es pot convertir en una vinculació sobre¬
protectora o menyspreadora, que dona formes de comporta-
ment carregades d'agressivitat i que no permet la satis¬
fácelo de les necessitats de desenvolupament del nen
o la nena.

La relació amb el nen és molt primaria, molt poc raonada
i bastanr intuitiva, amb tot el que hi ha de dorr.ini del
subconscient, i aixó és un aspecte important a l'hora
de veure aqüestes transferéncies negatives i les actituds
de tancament deis adults.

Es probable que, mentre nosaltres no aprenem a ser cons-
cients deis nostres fantasmes interns, anem transmetent
al nen els aspectes que nosaltres no tenim resolts i,
en lloc d'acollir alio que el nen ens demana i necessita,
li donem respostes partint del nostre esquema de funcio-
nament.

Aixó es tradueix sovint en la introducció de ritmes i

comportaments socials des de molt petits, i en la necessi-
tat d'adaptar el nen a 1'entorn on está situat. La reali-
tat exterior ben definida (organització del temps deis
pares, organització del menjar, distribució d'activitats
del nen, etc.) pot ser 1'excusa per a construir la barrera
darrera la qual es pot amagar l'adult.

Així es fa una lectura rígida del nen i els seus compor¬
taments , i ens trobem amb uns pares que han rebut unes

informacions prévies que porten a una relació de demandes,
ja que només entenen necessitats com el menjar, el dormir,
el xumet, la neteja, i que contenen una comprensió que
acostuma a ser sanitarista: es viu el nen com a molt "frá¬

gil", que no té possibilitats própies; en definitiva,
una lectura del nen plena de desinformació respecte del
seu comportament.
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Les transferéncies que comporta tota comunicació les
podem viure, tant els nens com els adults, amb una certa
frustració o satisfacció, segons si realment es dona
o no resposta a alio que es necessita o no. Així, 11adult
viu amb una certa frustració el fet que el nen no 1'accep-
ti o tingui preferéncies per un altre adult, amb tot
alió que hi ha de qüestionable en aquest fet, com pot
ser:

-el desig de conquesta per part del nen,

-deixar que el nen trii les seves relacions i preferén¬
cies sense un sentiment tan possessiu,

-acceptar-ho internament, quan potser ens és difícil
d'acceptar en el món deis adults,

-alio que representa no saber connectar prou amb el
que el nen desitja... en el fons, la sensació de fracás.

Aquest refus primer es pot, pero, convertir en una bona
comunicació a partir d'anar cap a la trobada amb el nen,
sense altres sentiments que els de comprendre i acollir
el seu Jo, el seu estar, el diáleg que ell ens proposa:
obrir el eos i entrar en 11espai relacional.
L' adult s'ha de sentir molt satisfet del seu eos per

poder transmetre al nen que és un lloc de trobada i de
plaer, tant el seu eos com el deis altres.

El fet de sentir-se a gust amb el eos d'un mateix es
transmet amb la tranquil. litat i el plaer que es rep
a partir de 1'experimentació .deis nens, plaer que ha
de ser compartit per uns o altres. Si aixó no es viu
bé, el nen capta que hi ha quelcom de negatiu en el contac
te i que 1'adult no ho accepta; llavors buscará uns altres
espais on experimentar, bé amb altres nens o amb ell
mateix. Es el tancament, la rigidesa, 'la desinformació,
1'entorn familiar i social, el món de valors de 1'adult,
el que li dona el paper diferenciat de prohibició, ja
que peí nen no hi ha aspectes diferenciáis en el eos
de 1'adult, tant li és un peu, una má, com un pit o un
cul.
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Per una relació positiva, per trobar la comunicació,
el confrontament del eos de l'adult ha de comportar una
voluntat d'obertura; per no oblidar els signes que ofereix
el nen, per viure el eos del nen com a part activa, trans-
missora al mateix temps que receptora i acollidora, és
la manera única d'establir el diáleg, 1'intercanvi.

Volem acabar aquest capítol fent constar la importancia
que té el paper del pediatra en tot el que hem parlat
fins aquí del nen, els ritmes, 1'organització, 1'adapta¬
do, en la realitat deis pares i en la realitat deis
nens, un paper determinant i condicionant que cal no
oblidar quan parlem de tots aquests aspectes.

COS ADULT-COS NEN
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VALORACIO CRITICA DE LES ACTITUDS

RELACIONALS DINS L'ESCOLA BRESSOL:

ALTERNATIVES PER UNA EDUCACIO
PSICOMOTRIU GLOBAL



 



Hem vist la individualitat, la diferenciació d'una persona
respecte a una altre en el rimte intern de cadascú, com
també hem vist que era exterioritzant diferents punts
d'aquest ritme com ens podem posar en comunicació eis
uns amb els altres ; i hem dit que era per mitjá d'uns

punts de referencia més o menys amplis que, adaptant-hi
els signes propis que necessitem treure a 1'exterior,
podem trobar els espais relacionáis que ens permeten
el diáleg , 1'intercanvi, donar i rebre... les vivéncies
que conformen el desenvolupament de les nostres possibili-
tats.

Si ens hem ocupat de 1'activitat psicomotriu a l'Escola-
Bressol, hem hagut de fer-ho partint de les actituds
relacionáis que s'hi donen, i és així com alio que de
primer valorem és el fet d'haver de trobar la interrelació
de tres ritmes ben diferents:

el ritme del nen o la nena, el ritme deis pares i el ritme
de la llar.

Sabem, peí que hem treballat fins ara, la diferencia
deis ritmes deis adults amb els deis nens, la dificultat
deis pares per a establir la comunicació entre ells i
el seu fill a casa per motiu deis nous ritmes i coneixem
els ritmes propis de les Escoles-Bressol i tot alio que

comporten. Es dones d'aquí d'on hem de valorar les acti¬
tuds amb les quals ens hem anat trobant.
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El nen entra en contacte amb un ambient diferent al de
la familia, un ambient que li aportará unes altres coses.
El fet de trobar-se amb altres nens com ell, sentir veus
i sons semblants ais seus, altres nens que es mouen,

gesticulen, provoquen sorolls i silenci , i a qui pot
tocar, imitar, observar.
Trobará objectes que 1'atrauran molt més que d'altres.

La situació nova d'un adult per a molts altres nens,
no per a ell sol, situació que a vegades comporta una
espera, i que a casa no es dona tant.

Situació de ccmpanyia, on el nen no es troba mai sol,
dorm amb altres nens, juga i té adults al seu voltant,.
menja també amb altres nens...

Situació que haurá de mesurar, conquerir i defensar davant
deis altres, el seu espai-territori, els seus objectes,
les seves estones amb els adults, la seva experimentació
amb els altres nens, més fort, més débil.

Un espai pensat per a ells, amb totes les coses que són
per a ells i, per tant, amb menys limitacions que a casa.

El nen, pero, viu tot aquest nou món amb molt angoixa,
sobretot de primer... molts canvis, molta inseguretat...

L'arribada del nen per primer cop a 1'Escola-Bressol
li representa' un canvi molt brusc, si pensem en el ritme
que ha portat fins ara; aquest canvi 1'afecta molt di-
rectament, en tota la seva globalitatl ha de trobar els
punts de referencia on exterioritzar nous aspectes del
seu bagatge individual, on poder expressar les seves

necessitats.
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La seguretat d'unes mans , d'uns somriures, d'uns costums
que ha li són familiars, desapareixen de sobte; es troba
en un altre espai desconegut i amb unes altres persones

que no reconeix (ni l'expressió, ni la veu, ni el tacte,
ni com 1'agafen, ni com el posen a dormir, ni 1'espai...)
Hi ha un desconeixement recíproc de 1' educador i el nen,

pero 11 educador té més elements, o els pot trobar, per
a fer-se el nen més familiar i conéixer els seus costums
com més aviat millor.

La seguretat, al nen, li vindrá donada per la rutina
de cada dia i per la intensitat de la relació amb l'adult,
el que li facilitará la seva localització i els petits
lligams afectius.

El món de casa i el de 11 Escola-Bressol han d'estar molt

interrelacionats, sobretot al comenqament, per evitar
els trencaments massa forts i afavorir L'ADAPTACIO DEL
NEN AL NOU MEDI.

Quants més elements hi ha, més fácil será la relació amb
el nen.

Cada nen reacciona diferentment davant la inseguretat
que li creen tants canvis;hi ha reaccions més intemes,
sobretot en els lactants, i a'altres molt més evidents
en nens més grans. . . podem trobar des de nens que presen¬
ten vómits o diarrees ais qui ploren continuadament;
n'hi ha que.perden la gana, o que no poden dormir, d1 al¬
tres que dormen massa; alguns están molt dependents de
l'adult, o n'hi -ha que el rebutgen. També pot ser que
les reaccions es donin a casa: nens que es desperten
a la nit, o que no mengen.

El proces d'adaptació és sempre un reclam d'atenció,
i cada nen necessita un temps, una durada diferent.
Normalment l'adaptació respon també a canvis importants
en 1' ambient familiar, ja que el fet que el nen vagi
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a 1' Escola-Bressol vol dir que el ritme entre els pares
i amb el fill també ha canviat; les causes són diferents
en cada cas.

Per tot aixó és molt important que el nen exterioritzi
les seves reaccions com més aviat millor, així será més
fácil entrar en el ritme de la llar; cal assumir la manera
d'expressió de cada nen, ajudant-lo a seguir el seu pro-
cés.

Quan són petitons passen més estones dormint i, si s'acón
segueix respectar el seu ritme, el canvi será més fácil^
en trobar-se físicament satisfets.

Si es produeix cap ais nou-deu mesos, i coincideix amb
1' etapa d' identificació de la mare i d'ell, ja de per
si el seu món se li omple d'angoixes, i el fet d'adaptar¬
se aun medi tan diferent li és encara més costos; no
té prou la noció de temps, i la' desaparició de la mare
i deis altres punts de referencia, ho viu com un fet
irreparable.

Hi ha nens que manifesten de seguida les seves pors,

ploren constantment i no es volen separar de la mare ni
de l'objecte familiar. D'altres ho viuen més internament
i s'afilen, triguen més a treure-ho fora.

D'una manera o altra, en tots té repercussions físiques:
les situacions més intimes, com són les d'anar a dormir,
o de menjar, les rebutgen en principi.

La crisi és realment molt forta, i cal plantejar-se-la
a fons. L'ambient de 1'Escola-Bressol s'hauria d'assem-
blar molt al familiar, sense teñir res a veure amb l'am¬
bient d'una escola: hi ha d'haver el caliu que ajudi
a trobar-s'hi bé de seguida... alio que fa que pares,
nens i educadors s'hi sentin acollits.
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Per fer més fácil l'adaptació, s'han de respectar al
máxim els ritmes del nen a casa; per aixó és important
teñir una entrevista previa amb els pares, per intentar
conéixer com més detalls millor de la vida del nen (hora-
ris de menjar, postures, temperatura, cangons, relació
amb altres,joguines predilectes, espai quotidiá, etc.).

L'ARRIBADA A L'ESCOLA-BRESSOL. Normalment ve condicionada

per l'horari de treball del pare o mare que l'acompanya.
Si bé es respecta la son deis nens i es condiciona el
seu horari a l'hora de despertar-lo, sempre n'hi ha algún
a qui han de despertar per anar a 1'escola-bressol; aquest
despertar és ja trencar-li el seu ritme de necessitat
física, i aixo 1'afectará en el seu estat general la
resta del dia.

Hi ha pares que donen 1'esmorzar a casa, abans de marxar,
d'altres tenen el temps just per vestir-lo i portar¬
lo .

Aquesta espera, des que es lleva fins que li donen el
menjar, la pot viure amb més o menys angoixa, segons
la gana, pero és també un altre punt on se' 1 fa adaptar
al ritme deis pares.

El temps més o menys rápid del matí, les presses a vestir¬
lo, el to en agafar-lo, són altres elements que ajuden
o dificulten la comprensió de les necessitats del nen

quan es desperta, 1' entrada én relació amb el món extern
a poc a poc, tranquil.la i relaxada.

L'arribada, própiament dita, pot ser també més o menys
rápida: teñir el temps suficieht facilita poder acompanyar
el nen en el seu nou medi, compartir-lo amb ell una estona
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i acomiadar-se sense presses, evitant tota actitud d'atan¬
do. Són molt importants les despedides al matí: com
els pares acompanyen el nen, les coses que li diuen a
l'hora de marxar (l'angoixa o la tranquil.litat es respi¬
ra darrera les paraules), la seguretat que se li . dona
que el pare o la mare tornará a la tarda, la confianga
que se' 1 traspassa a un nou ambient que está fet per a

ell, i on pot trobar moltes coses per a divertir-se,
per a estar-hi bé.

Per altra part, és necessari un intercanvi entre pares
i educadors; encara que es tinguin anotacions sobre cada
nen, o es conegui préviament el seu funcionament, aixo
no és suficient, es necessiten més elements: l'hora a
qué s'ha despertat, com ha passat la nit, a quina hora
ha esmorzat, com es troba del refredat d'ahir, i mil
detalls necessaris per a comprendre millor les necessitats
del nen. A partir d'aquest intercanvi d'informació amb
els pares, es podrá fer una composició de 1'estat general
del nen i, segons aqüestes dades, s'organitzará el ritme-
del nen, tenint sempre presents les modificacions possible
que ell mateix pot demanar.

La conversa entre pares i educadors és també un element
de confianga per al nen: la relació oberta i franca l'aju-
da a entendre que la casa i 1' escola-bressol tenen molt
en comú; el nen pot evitar el trencament, i sovint associa
un ambient amb 1' altre. Quan marxa de casa vol emportar¬
se un objecte i quan surt de 1'escola-bressol també;
és un objecte que li serveix com a fil conductor entre
un món i 1'altre, 1'objecte que ell ensenya a l'adult,
que pot compartir amb els altres nens o, senzillament,
1'objecte que li serveix com a punt de referencia...
objectes plens d'afectivitat, que a vegades no vol compar¬
tir... marxa la mare pero li queda l'objebte que represen¬
ta 1'ambient familiar. Com més segur es trobi en el
nou ambient, més fácil li será deslligar-se de 1'objecte
i sentir-se menys depenent; sempre, pero, li agrada fer
el lligam entre un ambient i 1'altre.
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Quant més grans són els nens, més possibilitats tenen
d'adaptar-se a horaris més comuns; cal procurar que s'adap
tin ais altres nens i assumir també les excepcions que

sempre es poden donar.

Veiem, dones, la importancia de 1'arribada a l'Escola-
Bressol: poder reservar una estoneta per a rebre cada
nen és molt necessari, encara que a vegades no és possible
per la pressa que els pares tenen per anar al treball,
o per 1'exigencia d'altres nens que reclamen 1'educador.

El fet d'acomiadar conjuntament el pare o la mare dona
més tranquil. litat al nen, es sent més segur... 1'actitud
de 1'educador, davant qualsevol de les situacions que
es poden donar, ha de ser receptiva, de disponibilitat.

L1entrada detnen a 11escola-bressol estará forga facilita¬
da pels elements que hi ha de trobar: els objectes, 1' es-

morzar, les activitats concretes... elements que l'ajuden
a situar-se.

En aquests moments d'adaptació, el nen necessita molt
més deis objectes on ha dipositat la seva afectivitat,
o deis objectes que li proporcionen plaer (la pipa, l'ós,
un tros de roba, un coixí determinat, etc.). Es un procés
que cal ácceptar, i que ell ja anirá abandonant quan
senti que vol estar més amb 1' exterior i no tant amb
ell mateix.

El nen, a 1'escola -bressol, busca quins són els aspectes
que vol exterioritzar i quins són els punts de trobada
amb els altres ritmes interns que conflueixen allá dins.
D'aquesta manera anirá descobrint els espais d'intercanvi,
el marc referencial que li proporcionará els límits d'uns
i altres i la manera de posar-se en comunicació amb tot
alió que l'envolta.
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L'ARRIBADA
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LA SON. El nen té la seva manera d'expressar quan té
son, una manera que pot ser diferent deis uns ais altres:
mostra fatiga en la postura, es frega els ulls o-' les
orelles, es posa a plorar o a rondinar, és més sensible
a qualsevol dificultat, la seva expressió és més apagada
en general, etc.

Quan agafem el nen a coll per 'acompanyar-lo al seu Hit
ens podem adonar del seu to més o menys relaxat: aixo
facilitará o no que concilii el son; tenint-ho en compte
potser allargarem el nostre contacte, oferint-li un espai
corporal on es pugui recolzar totalment. Aquesta posició
faci-lita el relaxament i el predisposa millor per a dormir,

A més del contacte, el nen pot necessitar altres elements,
com el xumet, el coixí, un ós,... objectes que associa
amb el fet d'anar a dormir. Més endavant ens demanará
altres coses, aigua, un conte, etc.

A vegades podem trobar dificultats per motius físics
(mal d'orella, digestió difícil, irritació de la pell,
dificultats per a respirar...), d'altres degudes a la
seva evolució, quan aprén a caminar, quan comenqa a par¬

lar, algunes provocades peí mateix creixement físic i
també, sovint, dificultats motivades pels hábits de casa.

Hi ha nens, en general hipertensos, a qui costa molt
d'adormir-se, ja que necessiten fer les seves descárregues
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motrius, amb el cap, tocant-se l'orella o balancejant
el eos sobre els genolls, acompanyant-se, a vegades,
amb crits.

Quan hi ha aquests problemes, 11 educador ha d1estar molt
predisposat a assumir-los, ja que la seva presencia i
el seu contacte es fan més necessaris.

L'estona de son ha de poder ser reparadora, de descans
intens i profund, i es perllonga segons la necessitat
de cada nen.

Quan es trenca el dormir del nen, el seu estat general
es veu afectat, i 1'educador ho ha de teñir present:
dificultats per a entretenir-se amb els objectes, per

menjar estará més irritable,.... Cada nen té una manera
de despertar-se: n'hi ha que de seguida están predisposats
a 1'activitat i, en canvi, altres encara necessiten allar-
gar una mica la situació de relaxament abans d1 incorporar¬
se al joc.

L'educador ha "d1estar" en cada cas.

Durant L'ESTONA DE VIGILIA, hi ha unes contants que es
van donant al larg del dia: l'estona de menjar, els mo-
ments de neteja del nen i el.joc.

L'estona de menjar. Es l'estona de relació amb 11adult
que li dona el menjar, amb el menjar mateix, amb els
objectes del menjar (la cullera, el plat, el pitet) i
amb 1' entorn proxim (un nen que s'apropa, el mobil que
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té a la seva vista, un soroll, un plor). Es una estona
de satisfacció de la gana, de disfrutar deis diferents
gustos,i el nen pot mostrar-se actiu, manipulant el menjar
i els objectes fins que arriba a menjar sol.

L'activitat del nen comenga des de molt petit: tira el
cap enrera quan no vol més el biberó i s'apropa quan
el vol, les mans intervenen molt activament agafant el
pit o el biberó, jugant amb' la roba o tocant la cara
de l'adult que té a prop.

Donar-li el biberó és un moment de contacte corporal
molt directe, contacte que variará en ia mesura del canvi
en el tipus de menjar (amb la cullera, assegut a le. cadire-
ta, etc.). L'espai del menjar canvia, la postura del
eos també, així com les possibilitats d'activitat i 1' in-
tercanvi amb l'adult.*

Quan ja seu a taula amb d'al tres nens, la seva propia
activitat amb el ménjar pren més importancia, i pot expe¬
rimentar més llargament. La cullera li és familiar fa
molt de temps, la má, pero, té una preponderancia en
aquesta manipulació, sobretot al comengament.

La descoberta que fa de les diferents textures i tempera-
tures deis aliments (les fruites, la carn a bocins, les
sopes, el flam), a més de donar-li la possibilitat de
embrutar-se les mans i la cara, la viu com una activitat
básicament sensorial.
Els menjars també són més consistents, i el nen els ha
de mastegar; ja no només rep i s'empassa els aliments,
sino que és actiu, els mastega.

En els canvis en el gust deis menjars -salat, dolg-,
o de les diferents textures, es poden alterar les rela-
cions del nen amb l'adult, donant lloc a situacions
conflictives que s'ha de procurar superar. Les seves

propostes relacionáis són més variades: llengar la culle-
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ra, posar-la i treure-la del plat o de la tassa, picar
sobre la taula, pastar o pessigar el menjar, fer crits,
etc., i és aquí on 1'adult ha d'afrontar els conflictes.

La durada de 1'estona de menjar és diferent segons els
nens, depenent de la rapidesa o lentitud en la succió
o la deglució, més tard en el mastegar. L'interés varia
d'un nen a l'altre, i pot ser també afectat per la seva
situació física i emocional.
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L'ESTONA DE MENJAR
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El principal objectiu de 1'estona del menjar és que sigui
un moment de plaer que 11adult també ha de disfrutar,
vivint experiéncies agradables mitjanqant el menjar.

A vegades s1interromp aquesta situació perqué s'ha d'aten¬
dré altres nens que ho necessitén; és una situació que
cal acceptar amb tranquil.litat, per tal de restablir
un ritme adequat per a cada nen.

Els moments de neteja del nen. Es un moment molt propici
per a la relació,ja que es dona un contacte molt próxim
i individual. La iniciativa d'aquest contacte la pren
1'adult,i el nen respon a la proposta de diáleg.

Teñir el eos sense roba fa que les sensacions que rep

(carícies, pessigolles, temperatura ambiental i la de
les mans de 1'adult), siguin més directes i diferenciades.

Cal observar la reacció del nen a aquest contacte: la
pressió que li és més agradable, els punts del seu eos
més sensibles i 1' interés que manifesta per la cara que
té més a l'abast: li pot estirar els cabells, tocar el
ñas, posar els dits a la boca...

Es important esperar la resposta motriu del nen a l'hora
d'agafar-li les carnes per aixecar-les en els canvis de
postura, evitant els moviments bruscos. Cal vigilar
també la temperatura de l'aigua, el contacte de 1'esponja
i 1'estona que es triga, que pot ser més o menys llarga.

La neteja. Durant el dia hi ha estones d'estar net i
estones d'estar brut, tan positives i necessáries les
unes can les altres per al nen. Som els adults els qui
els donem uns valors determinats segons les nostres vi-
véncies, valors que els anem transmetent i que moltes
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vegades no corresponen ais moments que el nen está vivint.

Cal valorar el que representa peí nen el medi aigua per
a la seva vida. Durant nou mesos ha estat en un medi

líquid i, a partir del naixement, només hi passará unes

estones, que són, pero,d'una gran importancia: la seva subsis¬
tencia li és possible per un líquid, la llet; d'altra
banda, 1'estona diária del bany és el retrobament d'immer-
sió del seu eos en el medi líquid.

Podem observar que al medi aigua el nen anticipa moviments
que fará posteriorment al térra, i que n'hi continua
fent d'aquells que havia perdut després del néixer...
el seu eos pesa menys, i aixó li facilita els moviments.

També observem que 1'aigua és un espai molt important
de relació: la presencia de 11adult és un element segurit-
zant... posteriorment, fins i tot el got d'aigua, en
molts moments, fa de canal de relació amb 1'adult.

La relació amb 1' aigua a l'hora de rentar-lo no ha de
caure en una rutina, buscant acabar com més aviat millor,
sino deixar iniciativa al nen i donar-li temps per a
disfrutar del contacte amb 1'aigua. Aquest moment de
relació hauria de ser molt relaxat; sovint, pero, d'altres
nens reclamen l'atenció, i aixó condiciona la durada
i la intensitat del moment.

No es pot oblidar, dins el joc amb 1'aigua, la neteja
de mans i cara; es presta més atenció sempre al canvi
de gases, i es deixa de banda el plaer del contacte amb
les altres parts del eos.

A 1'escola-bressol ens trobem amb diferents limitacions,
cosa que fa que la relació eos - aigua quedi molt restrin¬
gida i només a 1'estiu es pot viure la relació amb 1'aigua
d'una manera més intensa.
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De tota manera, hi ha activitats intermedies que poden
obrir més possibilitats de relació amb l'aigua, quan
les condicions externes no ho pemeten: rentar nines,
rentar roba, jocs amb esponjes, amb serradures, amb fari¬
ña, etc...

Els pipis i les caques. Han de ser també descobriments
del nen, i 1'educador ha d'interessar-se per les activi¬
tats que els envolten: abaixar-se les calces, seure a
la gibrella...

El control que el nen anirá fent sobre el pipí i la caca
depén de la seva maduració i del nivell de consciencia
sobre el fet de reteñir i de deixar anar. També aixb es

converteix en un fet relacional: el nen ho sent com a acte

creatiu sobre el seu propi eos, i pot o no donar-ho quan
ell vol, establint-ho com a mitjá de relació. Davant d'a-
quest fet, 1' adult pren actituds determinades, que el nen

rep d'una o altra manera (angoixa, pressa, tranquil.li-
tat...) segons si se li respecta o bloqueja el seu ritme,
els seus tirar endavant i enrera, etc. Tot aixó es pot
aguditzar perqué coincideixi amb 1'etapa d'oposició deis
dos anys i mig, on el nen ho pot utilitzar com a joc de
provocació, reclam i de recerca de gratificació.
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EL MEDI AIGUA
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ELS ESPAIS D1INTERCANVI. El nen va descobrint, paulatina-
ment i seguint el seu desenvolupament relacional, els
diferents espais de 1'escola-bressol. Des de la seva
arribada es crea un espai propi i individual on es troba
segur, i que és el que posará més endavant a 1' abast
deis altres en els aspectes que vulgui exterioritzar
per trobar la comunicació.

Aquest espai individual ha d'estar molt respectat per

part de 1'educador, protegint-lo de les possibles agres-
sions deis altres nens i d'altres adults, i possibilitant
al nen el reconeixement de tal espai pels objectes que
hi pot teñir i que li són propis, esperant sempre el
senyal que mostri que vol posar-lo en contacte amb els
altres.

L'espai es va ampliant en la mesura que el nen adquireix
seguretat en tot alio que l'envolta, que troba les pautes
per a conéixer altres espais próxims. Si el nen no está
segur, per molt que les portes estiguin obertes, no té
cap interés per explorar 1'exterior.

L'espai que envolta el nen ha de ser acollidor i pie de
coses que l'estimulin a enfilar-se, a posar-se dret,
a ajupir-se, a ámagar-se... un espai pie d'objectes que
pot tocar, agafar, llengar, tornar a recollir, i que
sempre troba en el mateix lloc -l'ocell, el titella,
el despertador-, punts de referencia que el sitúen cada
dia en un espai i en un objecte concret.
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Un espai on hi ha uns adults a prop, que van amunt i avall,
que agafen d'altres nens i que de tant en tant també
1'agafaran a ell, els adults que a vegades están drets,
d'altres asseguts a la cadireta, d'altres estirats per
térra: uns adults que també tenen el seu lloc dins d'a-
quest espai.
Veu espais buits i plens, espais formats per racons,

alguns suggerits, d'altres espontanis (sota els Hits,
les taules, etc.)

Es molt important 1' espai on es dorm. Una habitació
a part, més aviat fosca, una temperatura adequada, el
seu llit amb algún objecte que 1' identifiqui -si pot ser
penjat, millor-, un espai que el nen ha de reconéixer
abans de sentir-s'hi bé; cal acceptar aquesta espera

que ens imposa per donar-li temps a fer-se el seu lloc.
El despertar será també molt tranquil si el reconeix
de seguida a través de 1'objecte familiar.

Ha de teñir també un altre espai, on va a jugar de tant
en•tant.

L'espai va molt relacionat amb les possibilitats de movi-
ment: espais diferents, espais més amplis, altres classes,
la terrassa o el pati, la cuina. Quan el nen es troba
molt segur dins 1'escola-bressol, es pot ampliar 1'espai
amb les sortides al carrer, petites passejades, les boti-
gues...

S'han d'observar les preferéncies espaciáis, mantenir
el mateix lloc per menjar, o per dormir, els racons que
necessita per a a'illar-s'hi, 1' espai que possibilita
els jocs tranquils i de concentració i el deis de moviment,
responent ais interessos de cada nen. A vegades els
adults no tenim en compte la realitat espacial del nen
i les seves preferéncies, i podem trobar que els educadors
forcen el nen a compartir el mateix espai quan ell vol
fer una altra cosa, o a no voler canviar d'espai... L'es¬
pai és alguna cosa més que el lloc físic; és el lloc
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de trobada que permet la relació, és el lloc on es poden
trobar els punts de referencia per a establir la comuni-
cació: 1'adult ha d'estar obert, disponible i disposat
per a poder rebre, igual que per a donar.

L'espai és el marc on educadors i nens trobaran els punts
en comú per a establir el diáleg i, de la mateixa manera
que 1' educador s'hi mou, el nen ha de poder-hi fer totes
les experimentacions que necessita, és amb aquest inter-
canvi que es fará possible la comunicació.
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Es en aquest espai on el nen desenvolupará L'ACTIVITAT
MOTRIU ESPONTANIA, base de totes les experimentacions
que fa des deis primers dies; activitat motriu que va
evolucionant i que ens permet preveure i adequar els
estímuls necessaris per al seu desenvolupament, a partir
de 1'observació.

L'activitat motriu espontánia ha de ser un vehicle de
comunicació: el eos s'expressa amb moviment i amb moments
de quietud, amb contacte i amb distanciament, amb’ rebuig
i amb acceptació. .

El fet que no sigui dirigida no vol dir, com creu l'adult,
que peí nen sigui improvisada, la seva activitat motriu
espontánia: aquesta manera d'acaparar els objectes amb
les mans, de correr a amagar-se darrera una porta, de
tapar-se amb una roba, de cridar fort quan corre, de
trobar-se amb l'altre, de caure-hi a sobre, d'estar-hi
a sota, de donar voltes, de saltar, de seure, d'aixecar-
se, de rodar, de posarse "dins de", d'anar a agafar la
falda de l'adult, de trobar els límits de la carrera

a les parets, els moviments de:
-girar el cap en sentir una veu, un soroil,
-de traslladar el eos per agafar un objecte,
-de trobar una mirada i aturar-se llargs moments,
-de fer inspiracions de satisfacció en posar-lo asse-

gut, agafat encara per les mans de l'adult ,

-de girar el eos per retrobar la primera pósició i
descobrir que les joguines són més lluny,

-d'anar a buscar la joguina que es posará a la boca,
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o fará soroll, o li caurá a sobre,
-els sorolls que descobrirá amb la seva boca,
-trobar-se de genolls, amb el cul aixecat, i caure
sobre la panxa,

-anar per fi de quatre grapes i poder recorrer l'espai..

Tot aquest moviment, cada .vegada més coordinat i amb
més intencionalitat, és la seva manera de relacionar¬
se, i es produeix com a fruit de la relació mateixa.
Com ens relacionem, pero, els adults amb aquesta expres-
sió?

El nen ha de poder establir lligams amb 1'entorn mitjan-
qant aquest eos que es projecta cap enfora i que també
espera rebre,pero no només rebre... tornem a trobar-nos
amb la imposició de l'adult...

Dins l'espai d'intercanvi que és 1'escola-bressol, dins
aquest marc relacional, entre moltes altres coses, hi
ha el so: 1' escola está plena de sorolls que normalment
no hi ha a casa.

Els sorolls són un altre element de reconeixement per

part del nen.

El timbre de veu deis educadors és un so nou amb que
el nen s'anirá familiaritzant; amb el temps, aquesta
veu li servirá, a distáncia, de consol o d'atracció en
moments de conflicte o de joc.

La veu pot ser més o menys aguda i’" les paraules més o

menys fortes o fluixes, segons l'ocasio, pero si valorem
l'ambient de tranquil.litat, on el nen pugui expressar
i escoltar els seus sorolls, els sons que ell emet, la
veu de 1' educador és millor que resti en segon terme,
dedicada a les relacions individuáis, evitant, així, la
possible dispersió; les seves activitats podrien distreure
el nen.
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El so deis altres nens els és familiar i próxim, molt
semblant al que produeixen ells mateixos.. . és un ,s.o

que han de poder escoltar i imitar, establint petits
diálegs entre ells.

La veu no és l'unic soroll que hi ha en 1' espai aeri
de 11escola-bressol: hi ha milers d'interferéncies, des
deis cotxes que passen peí carrer al teléfon que truca,
o un pare que entra, les joguines que cauen, els nens
que juguen al pati, un altre nen que plora, la conversa
deis adults...

Val a dir que són necessáries les estones buides de so¬

roll, com ho són les estones plenes.

A més d'aquests sorolls, que no es poden evitar, n'hi
ha d'altres que hi afegim els adults, com pot ser la
música; cal plantejar-se si els és necessária quan els
nens són molt petitons, i en quin moment. No cal abusa; -

ne, i sí escollir els petits moments en qué els pot ser
agradable i relaxant teñir música de fons amb instruments
suaus (flabiol, violí...) i de construcció senzilla (músi-
ques populars). Sempre és millor la veu de l'adult que

canta, amb tot el que pot expressar a través de la veu
i de l'expressió, alió que té d'intercanvi amb els nens
i la transmissió de melodies populars i senzilles.

Són també molt importants les paraules de 11 educador
a cau d'ore-lla del nen, el seu efecte relaxant i 1' inter-
canvi afectiú que possibilita. Sempre és molt millor
que el nen pugui produir els seus propis sorolls, sigui
amb la veu, amb el eos, amb els objectes, i que vagi
prenent consciencia de les seves possibilitats en la
producció de sorolls, que no pas omplir-lo de sorolls
externs a ell.

Creiem que ens hem d'aturar en EL LLENGUATGE ORAL DE
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L'ADULT que ens trobem a les escoles-bressol. Si observem
els diferents espais i els diferents moménts pels quals
passa el nen, ens adonem que 1'educador utilitza diferents
llenguatges segons sigui 1'estona de joc, la de neteja,
la de menjar... una mateixa paraula pot adquirir un signi-
ficat ben distint si está dita en un o altre moment, fins
i tot si és abans o després d'una activitat (ho podem
veure molt clarament en 1' estona del menjar ) ; un exemple
el podem teñir en la paraula neteja o endregar si 1'escol-
tem quan es tracta de parlar de les joguines, comparant-
la al moment de després del menjar o de rentar.

L'adult dona una cáprega especial al llenguatge oral
que va arribant al nen * a les paraules hi ha una intenció
determinada, uns .valors, una manera de fer que l'adult
va traspassant.

El llenguatge ha de ser en resposta a les demandes del
nen i a les propies ganes de l'adult d'expressar-se.
Aixo comporta que el llenguatge oral respongui a una
necessitat de relació, i no ha de ser mai el llenguatge
enumeratiu que sovint trobem: el llenguatge ha de corres-
pondre a 1' espontane'itat de la relació mateixa.
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Deixem com a últim punt a desenrotllar en aquest treball
L'OBJECTE. Ho fem a posta perqué 11hem viscut com a

fil conductor i com a fonament des del principi.

L'objecte com a motor de tot el desenvolupament.

El eos objecte. -L'objecte dins 1'espai i el temps. -

L'objecte inseparable del ritme. -Objecte afectiu/Objecte relacional.
-L'objecte com a mitjá d'intercanvi. -L'objecte com a
símbol. -L'objecte que permetrá la comunicació i que
fará possible un creixement global de la persona en tots
els seus aspectes.
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Es el propi eos l'objecte primer, el que engloba tot
el bagatge individual, primitiu,originari.

En el moment mateix de néixer, el eos entra en moviment,
sent, viu el eos que l'ha portat dintre: comenpa la viven¬
cia de l'objecte. Quan está en el bressol descobreix
pas a pas, d'una manera ancestral, aquest primer objecte.
Hi ha diferents temperatures que li arriben, hi ha uns

llenqols que l'envolten, amb els quals pot sentir unes
i altres sensacions. Descobreix uns moviments rítmics

que pot fer amb tot el eos o bé amb alguna part. Comencen
els cops de peu per a destapar-se i experimentar tot
alio que li comporta. Després vindrá el contacte amb
el térra, que li permetrá posar en joc aqüestes primeres
descobertes, i així experimentará nous moviments, noves
temperatures, noves sensacions.

Fará sevir la má o el peu com a perllongament per abastar
l'objecte més próxim, l'adult, buscant 1'acoblament deis
dos ritmes.

El eos de l'adult és un objecte de relació que el nen
ha de teñir al seu abast. Quan el nen ja té possibilitats
de relacionar-se, l'adult entén com a acabat el temps
de la relació corporal próxima, i desapareix com a objecte
de relació. El nen va adquirint altres objectes per

mitjá deis desplaqaments, i llavors la relació amb l'adult
es fa a través deis objectes, que són substitutoris,
i a través de la paraula. El eos de l'adult es tanca,
no está disponible, deixa d'estar present al costat de
la paraula, d'altres objectes.

L'objecte que troba a prop seu, les seves mans, els seus

peus...primer objecte, primer contacte bucal i visual
després... el pit o el biberó, sensacions molt lligades
a ell, de primer cásuals, després, a poc a poc, voluntá-
ries. La má, el eos que es perllonga, la má que s'aliar-
ga, la que l'adult besa, agafa, llepa, renta’, eixuga,
acaricia...
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Lá ma que aprén a tocar, primer casualment, i que després
s'obre i es tanca agafant o deixant anar els objectes.
Acció d'agafar i deixar, de teñir i de perdre, de ser
i no ser... acció que repeteix sempre.

L' acció de les mans sobre els objectes, que s' acompanya
de la mirada, del crit, del tacte... de sensacions que
descobreix.

La má que pren l'objecte: l'adult, objecte enmig del
nen i l'adult, primer simbolisme d'oferir; l'objecte
com si s'oferís el nen... donar, donar-se. Llenguatge
simbólic i alhora material, real. El nen que aviat lien-
gara un objecte a l'exterior, i l'objecte és el llenguatge
que utilitza per dir que vol sortir, que vol anar amb
1'obj ecte.

La má seguirá sent sempre objecte d'intercanvi -llenguat¬
ge gestual, de dir adéu, de picar-se el cap enfadat,
de conar la má- és la primera part del eos que entra
en contacte amb 1' exterior.

Es l'objecte amb qué pot trobar una certa sintonia amb
els altres, anar a buscar el mateix ritme; d'aquí la
importáncia que té, quan el nen és molt petit, bressolar-
lo, gronxar-lo eos a eos, respondre a la seva demanda,
al seu perllongament del eos.

Podem incloure aquí, com a fet de relació adult-nen,
els jocs de falda, jocs que mantenen el contacte corporal
i on entren també d'altres elements:

-un factor mo.lt important és el de la tradició que
es recull i' es traspassa de pares a filis, amb tot
alio que hi ha de senzillesa i de saber popular.

-la cantarella, els sons, sons petits i senzills de
la llengua materna-
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-el gest simple i precís que acarona, fa pessigolles,
fa salts, moviments tranquils, altres de més bruscs,

-la repetició d'aquests jocs per diferents persones
-avis,mare, educador - són pautes de refermanga d'una
col.lectivitat, d'unes tradicions i d'uns jocs fami-
liars.

La veu, la melodía, el so, el gest, el tacte, els movi¬
ments, són elements que es transmeten a través del joc
de falda.

El eos deis altres nens, com a objecte que troba casual-
ment i que després anirá a buscar. Té la sorpresa que
hi ha l'altre, i la posterior atracció mútua. Després,
anar a trobar-lo expressament per tal de provocar
reaccions: es busquen els forats, els cabells, els movi¬
ments de peus i mans. Es trigará temps a arribar a 1' in-
tercanvi.

L'objecte és un mitjá d'intercanvi del eos amb l'entorn,
un entorn entes amb altres nens, amb adults, i en un

espai concret: 1'escola-bressol.

Primer veiem 1'objecte carregat d'afectivitat; ve a fer
d'objecte substitutiu. Es dona un objecte per anar a
trobar un ritme tónic del nen amb l'adult. Més endavant

fará de mediatitzador, quan ja s'estableixi una relació
més distanciada amb 1'objecte.

El temps de joc o d'activitat amb els objectes varia
segons cada nen, segon la . capacitat de concentració i
1'interes que manifesta. S'ha d'intentar, sobretot,
no trencar el ritme del joc del nen i esperar que ell
es distregui per anar a canviar-li les gases, o dir-li
coses, o portar-lo a dormir.
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A 1'escola bressol, l'ambient és més després, amb maltes
ínterferéncies aixó fa més fácil que la concentració
del nen sigui menys intensa i llarga en 1'experimentació
deis objectes, i ell fácilment propens a distreure's
amb els milers d'estímuls que hi ha al seu entorn. Es
un fet que cal valorar i teñir present per tal d'esmorteir
en la mesura possible aquesta situació.

Es feina deis educadors preveure i organitzar les activi-
tats, partint sempre de les necessitats del nen.

Els objectes han de respondre a determinades qualitats:
-formes rodones, quadrades, suaus, i fácils d'agafar
-de colors, els básics, nets i clars.
-de textura, diferent, agradable... fusta, plástic
bo, llauna, vímet...

-de so, variat i amb diferents possibilitats,
-d'higiene, fácils de netejar.

Són objectes que el nen ha de manipular, grapejar, llepar,
mossegar, llenqar, tornar a agafar, ficar i treure. Objec¬
tes que han de permetre el joc creatiu i lliure del nen ,

responent ais seus interessos. Objectes que el nen explora
amb tots els seus sentits i que inspecciona detalladament.

L'educador acompanya el nen en el moment d'oferir-li
els objectes, i aprofita aquesta estona per intercanviar
amb el nen alio que ell li ofereix.

L'acció sobre els objectes es . converteix en un mitjá
d'expressió i d'exteriorització deis seus semtiments.
Per exemple, en el fet de llengar l'objecte pot haver-
hi connotacions de plaer o de disgust, de demanda o,

simplement, d'establir un primer contacte.

En situacions que proposem dins 1'escola-bressol, inicial-
ment, la proposta és gairebé individual; algunes, més
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tard, es dirigirán a un petit grup i, finalment, a tot
el conjunt segons el moment del desenvolupament. Cal
estar ben disposat a introduir canvis en les prop-ostes
que teníem pensades (joc amb paper, amb fariña...), allar¬
gar la situació introduint nous elements o donant marxa
enrera. S'ha de veure la necessitat de canvis que té
el nen (retirant coses que no interessen, obrir portes
per teñir més espai o oferir un trasllat a un altre espai
per a posar-se en relació amb altres nens, buscar moments
de repos i calma, de replegament de l'activitat perqué
la dinámica del conjunt sigui agradable per a tots).

Hem-vist les possibilitats que el nen té per a relacionar¬
se amb els objectes; així ha anat fent les descobertes
deis tamanys, formes, pes, penetrabilitat, etc., que posa
en relació., organitzant així el seu coneixement de la
realitat.

D'altra banda, va donant . uns valors ais objectes i si,
al comenpament, els fa servir sense teñir en compte per
a qué serveixen normalment; després el seu ús tinduá el
carácter que els pertoca, encara que no sempre les manipu-
lacions deis objectes tindran uns objectius clars (donar
menjar amb un plat i una cullera, encara que no hi hagi
sopa).

L'exploració que feia del eos deis ñiños va canviant,
fent deis ñiños personatges, pentinant-los, netejant-los,
per finalment deixar per a ells aquesta feina.

Está en el moment de fer "cora si..." perd no ha arribat
encara própiament al joc simbolic.

La paraula comenpa a estar present en aqüestes accions,
i acompanyará aquest desenvolpament cap al joc simbolic.

En el joc simbolic ja no necessita teñir present l'objecte
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o la situado que vol reviure, sino que fa servir símbols
(imatges mentáis o paraules) per construir el seu propi
món.

Ens queda molt ciar que, si el nen explora ,

•el seu eos

.l'espai que 1'envolta

.els cossos deis altres

.els obj,ectes

i no se li imposa un tipus de relació prefixada amb les
coses, i captem la manera que té per a relacionar-se,
per a comunicar-se amb 1'exterior,
estem en el camí de no esteriotipar nens i que el nen
doni els seus propis valors simbolics.

Es ciar que l'adult posa uns límits, pero ho ha de fer
només com a marc de referencia; han de ser uns límits
que no bloquegin ni inhibeixin les accions deis altres
membres del grup.

El nen s'-ha d'epxressar dins d'un marc referencial, pero
no d'un marc de negociacions.

L'activitat creadora apareix en un marc d'acceptació clara
del nen per part de l'adult, en un marc en qué les rela-
cions amb els altres és gratificant; és el marc en el
qual el nen pot anar continuant el desenvolupament que
ha iniciat en el moment de néixer.
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Exposarem breument les bases i principis científics que
han aportat, en un procés historie, diferents autors,
al coneixement de la Psicomotricitat de l'infant.

La primera noció de Psicomotricitat prové d A. DUPRE;
va ser presentada al congrés de Neurología de la Llengua
Francés, 1'any 1909 i expressava la relació estreta que
hi ha en el desenvolupament de la -intel.ligéncia, la mo-
tricitat i 11afectivitat.

A. Dupré expressa aquesta relació entre el desenvolupa¬
ment de les funcions motores i les seves capacitats
d'acció amb les funcions psíquiques.
La iniciació d'aquest concepte es va donar dins el camp
de la patología, i la noció de la psicomotricitat era
considerada paral.lela a la d'esquema corporal. Varen
provocar-se reaccions contraríes a aqüestes nocions 1' any
1940.

LA PSKXBI0L0GIA D'A. WALLON

Per Wallon, el moviment juga un paper molt important en
el desenvolupament psicológic del nen, i fonamenta els
seus treballs en la concepció de la unitat psicobiológica
de la persona humana (unitat- funcional), on psiquisme
i motricitat representen l'expressió de les relacions
reais de l'ésser i el medi.



En molts i importants treball, Wallon remarca els aspectes
d'aquesta aportació:

-importancia del moviment en el desenvolupament psico-
lógic del nen.

-el moviment .prefigura les diferents direccions que
podra teñir l'activitat psíquica en cada estadi.

-el moviment estableix els pri’mers vineles afectius
i emocionáis entre el nen i el medi.

Les aportacions d'A. WALLON han servit com a base per
a posteriors estudis. Es així com Ajúriaguerra i E. Guil-
main estructuren els primers tests motors i psicomotors,
a partir de les concepcions de la Psicobiologia.

LA PAIDOPSIQUIATRIA INFANTIL

Representada per J. AJURIAGUERRA i els seus col. laboradors
de 1'Hospital Henri Rouselle, aprofundeix ais seus estudis
en el paper de la funció tónica com a forma de relació
amb els altres.

En aquest sentit, estudia la vinculació que existeix entre
el to i el moviment, així com també les associacions en
el desenvolupament del gest i el llenguatge, valorant
llavors el concepte de Psicomotricitat com a Llenguatge,
que es converteix en la primera forma de comunicació amb
el món exterior.

D'aquesta manera 1'educació psicomotriu es dirigirá a
"l'acció" i a la "vivencia", tant en el pía individual
com en el col.lectiu del subjecte.

Inspirant-se en aquests treballs, els col.laboradors de
Ajuriaguerra varen elaborar un programa de reeducació

-104-



psicomotriu basant-se, a més a més, en la relaxació i
en la psicoterapia.

LA NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL

Els autors que més ámpliament han- treballat el desenvolu-
pament del nen són: A. GESSELL, G. HEUYER i C. KOUPERNICK,
els estudis deis quals serán decisius a 1'hora d'elaborar
1'esquematització de la historia natural del nen.

Es important també l'aportació de M. STAMBACK, que consi¬
dera que el moviment i les seves bases neurofisiologiques,
coi a forma d’adaptació al món exterior, són el punt
d'unió de les dues ciéncies (neurología i psicología).

LA PSICOANALISI

FREUD i els seus seguidors M. KLEIN i ANNA FREUD influirán
en la concepció del jo corporal i la imatge del eos, fent
referencia constant a com viu l'home el seu eos i quines
actituds i gestos entren en relació amb els altres i el
món exterior.

Anna Freud destaca els treballs sobre la implicado del
desenvolupament afectiu en l'educació del nen, on les
vivéncies corporals contribuirán a personalitzar d1alguna
manera el Jo.

Altres aportacions que parlen del significat de la viven¬
cia corporal han estat destacades sobre tot per REICH
i les seves teories de la bioenergética, per a retornar
a l'home la utilització del seu eos, lloc privilegiat
on es manifesten els conflictes inconscients. Es també

important recordar la influencia d'altres teories de per-

sonalitat, sobretot la de C. ROGERS, en la realització
pnéctica de l'educació psicomotriu -técnica no directiva-.
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W. WINNICOTT insistirá en la concepció de l'ego corporal
com a base del jo.

SPITZ destaca en una orientació més genética els seus
'treballs, remarcant aspectes com la divisió funcional del
sistema nervios en organitzacions, sense oblidar mai que
están incloses dins d'un únic organisme.

Finalment, J. PIAGET fa referencia al primer nivell de
desenvolupament de la intel.ligéncia com a senso-motor,
posant de manifest que l'activitat psíquica i l'activitat
motriu formen un tot funcional. Piaget, inicialment,
havia llenqat la idea que el coneixement del propi eos
es realitzava per imitació interioritzada: imatge. Poste-
riorment, Piaget afirma que somatognosia comporta un con-
junt de dades perceptives i suposa, sobretot, un quadre
espacial que integra, en un tot funcional, les percep-

cions, les nostres postures i els nostres gestos. Així
apareix la idea que en la somatognosia hi ha, no tan sois
una relació amb el propi eos, sino també una referencia
constant al coneixement del eos de l'altre. A partir
d'aquí, és fácil connectar amb el desenrotllament de l'es-
pai i el temps, considerats primer com a "esquemes d'acció
o intuició" i, posteriorment, com a "esquemes generáis
de pensament".

Serán aqüestes teories les que jugaran un paper important
en les concepcions posteriors de la psicomotricitat.

LA PSICOMOTRICITAT EN L'EDUACIO

A la majoria deis rrfetodes d'educació i reeducació ha estat
present, des del temps de Pestalozzi, la importáncia de
l'activitat corporal, ja que en ells, almenys teóricament,
s'hi reservava un temps per la práctica de l'educació
física.
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Com a impulsors deis planteigs actuáis de 1'educado psico-
motriu, tenim:

-El métode Montessori, basat en la propia activitat
del nen petit, en relació amb els interessos infantils
i 1'activitat sensomotora.

-El métode Borel-Maisonny, que
aspectes sensorials i motors
llenguatge i les dificultats
escolars.

-El "Bon-depart", métode áudio-visual-motriu, on van

lligats els aspectes de ritme musical, la motricitat
i la visualització.

marca la relació deis
en els transtorns de
en els aprenentatges

Altres influéncies poden ser, des de l'expressió corporal
(Béjart), la relaxació (Schultz, Jacobson, G. Alexander),
els métodes actius d'educació musical (Willens, Koldaly)
i el ioga.

Els autors que han treballat des d'una perspectiva educati¬
va o terapéutica en aquest camp psicomotriu tenen en comú
el fet de mantenir "la unitat psicosomática de 1'ésser".

Aquesta Educado Corporal será considerada en diferents
aspectes, segons a qui vagi dirigida.

-Una eduació psicomotriu, quan va dirigida a nens
d'edatS' escolars.

-Una reeducado psicomotriu, quan es dirigeix a persones
amb transtorns psicomotors.

-Una terapia psicomotriu, quan els transtorns psicomo-
trius están associats a transtorns de personalitat.

Es en el primer cas on diversos autors (Le Boulch, Picq
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i Vayer, Lapierre i Aucouturier) han destacat que 1'educa¬
do psicomotriu ha de ser considerada com una educació
base a 1'escola elemental -sobretot a la primera infancia
com a punt de partida de tots els aprenentatges pre-esco-
lars i escolars.

La concepció psicopedagógica de Picq i Vayer;

Segons Maigre i Destrooper és a partir de 1'any 1.960,
amb l'aparició de l'obra de Picq i Vayer "Education Psy-
chomotrice et arrieration mentale", quan 1'-educació
psicomotriu aconsegueix la veritable autonomía i es conver-
teix en una activitat educativa original, amb objectius
i mitjans propis.

Aquesta concepció de 1'educació psicomotriu:

-ha d'estar diferenciada de les activitats Indiques
i funcionáis, així com de les activitats terapéutiques

-nega la dualitat psique-soma i es recolza en una base
psicobiológica que porta progressivament a una concep¬
ció global i coherent de la reeducació.

-utilitza els principis de 1'escola activa i es diri-
geix fonamentalment al camp de la inadaptado escolar.

De les concepcions desenvolupades posteriorment destaquen
la de G. Rossel, que entén 1'educació psicomotriu, no
en termes d'unitat 1 de globalitat, sino com una educació
del control mental sobre l'expressió motora.

LOUDES considera aquesta educació com una part de 1'educa¬
ció física assenyalant una orientado més científica d'a-
questa disciplina, en superar el dualisme cartesiá psique-
soma i situar-se entre les tendéncies renovadores de l'e-
ducació física.

BU:CHER, en la seva primera obra, aborda 1'educado psico-
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motriu en termes de terapia relacional, i posteriorment
passa al terreny de 1' estudi de la personalitat del nen
per mitjá de 1'exploració psicomotriu.

Dins la concepció de l'Educació Vivenciada de LAPIERRE
i AUCOUTURIER trobem una nova manera d'entendre 1'educa¬

do, tant del nen normal com de l'inadaptat.

L'educació psicomotriu deixa de ser una técnica especia-
litzada per a convertir-se en una base de tota educació
i reeducació, ja que és un enfocament nou, una nova forma
de veure i entendre el nen dins el context de la seva

personalitat global.

Si ais anteriors plantejaments es proposava una práctica
d'aquesta educació a partir d'exercicis que feien desenvo-
lupar facultats especifiques (equilibri, coordinació,
etc...) Lapierre i Aucouturier proposen una nova forma,
més oberta i flexible, sota la forma del significat de
la vivencia. Significació no només conscient i racional,
sino també afectiva i simbólica. Possibilita així al

nen, a través de la seva vivencia global, a analitzar
i sintetizar un cert nombre de nocions, que li permetran
una organització racional i expressiva. Aqüestes nocions
són sempre dinámiques i operatives.

L'estructura general d1aquesta acció, que sempre és ober¬
ta, s'esquematitzará així:

-es*parteix d'una situació viscuda en comú. Situació
dinámica vivenciada a nivell corporal.

-1'educador, dins de la situació, suscita el desco-
briment d'una certa noció fonamental.

-aquesta noció (proposada o imaginada peí mateix nen)
és vivenciada en altres situacions.

-quan les situacions están plenament viscudes, es
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busquen les diferents possibilitats d'expressió de
la mateixa noció (expressió peí eos, peí gest, per
1'actitud; expressió sonora; expressió gráfica: vo-
lum, traq, color; expressió verbal...)- Es va dones,
d'una expressió simbólica, lliure i espontánia, a
una expressió cada vegada més codificada i precisa.

- una vegada la noció ha adquirit la plenitud del seu

significat conscient i inconscient, aleshores és pos-
sible utilitzar-la en el pía escolar amb una finali-
tat més concreta.
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APENDIXS



 



EL SO, EL COS I ELS ALTRES. Valor comunicatiu del so.

PER UNA PSICOPEDAGOGIA DEL SO EN EL NEN PETIT

S'ha abordat molts cops la importancia del llenguatge des
de tots els angles -la formació del simbolisme en el, i
per mitjá del, llenguatge (Piaget);

-1'estructura formal de la llengua i la correlació entre
l'adquisició d'aquesta estretura i 1'ordenament siste-
mátic de la realitat que el llenguatge intenta re-
flectir (Saussure, Piaget, Martinet, Roca Pons).

-la incidencia del medi socio-cultural en el desenvolu-

pament del llenguatge (Quintana, Bettelheim...)

S'ha descrit el procés diacrónic peí qual es crea 1'idioma
com a resultat de 1'activitat lingüística, sempre en movi-
ment, en un marc socio-historie.

S'han fe.t multitud d'estudis i intents d'análisi del pro¬

cés peí qual el nen arriba a adquirir aquest llenguatge,
així com de com incidir-hi per estimular millor l'adquisi—
ció i fixació d'eixa estructura.

Des de fa un tems s' intenta aprofundir en els aspectes
suprasegmentaris que acompanyen el llenguatge, aspectes
que revesteixen aquest sistema lógic transmés per mitjá
del so i li donen un valor de comunicació personal, afe-
gint-hi la transmissió de vivéncies que 1'estructura com
a tal no podria comunicar.
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I és en aquest últim aspeóte en qué voldríem ara aprofun-
dir, o potser tan sois obrir interrogants.

Tots som conscients que quan parlem acompanyem les parau¬
les amb uns moviments facials, de mans, globals del eos,
que arrodoneixen de sentit aquells mots que diem. Segons
sigui l'expressió de cara amb qué són pronunciades unes
determinades coses, tenen un sentit o un altre. Si diem:
"Vine!" amb ulls melanconiosos, mans abatudes... 1'inter¬
locutor entendrá un tipus de demanda. Si diem: "Vine!"
amb ulls encesos, els muscles facials tensos i mans agita-
des, 1'interlocutor entendrá una altra demanda.

D'entre aquests elements, 1'aspecte que podríem assenyalar
com a més important és el del so, no en tant que signifi-
cant, sino com aspecte afegit a 1'element del sistema i
que configura aquest com una cosa vivencial (és a dir,
tot el que fa referencia al so emés per un individu quan

parala, i que el fa diferent del so d'un altre individu
quan diu exactament les mateixes paraules: el to, el vo-
lum, el ritme, el timbre...).

Es evident que aquest aspecte, el so, és anterior a la
presencia de la llengua, tant des de 1'angle sincronic
(el nen abans d'emetre cap paraula fa sons) com des de
1'angle diácronic (abans que aparegués la llengua en l'ho-
me aquest emetia sons que s'han culturalitzat: so.cial-
ment estructurat).

I és també evident que el so conté un valor de comunicació
vivencial (spontánia, insconscient) de gran trascedéncia
relacional. (Difíciliñent el llenguatge, com a sistema
estructurat de comunicació, podria arribat a assumir
aquests aspectes). En la mida que desaparegués la capaci-
tat deis individus per a "manipular" aquest aspecte, les
converses s'assemblarien a les emeses per robots progra-

mats, sense vivéncies personáis.
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La seva presencia en nosaltres és genética o filogenética.
Des que el nen neix és capaq d'emetre aquest so articulat
en diferents volums, tons, timbres i ritmes d'emissió,
que fan que 1'adult pugui copsar perfectament (si está
acostumat a sentir-ne) el seu valor de comunicació i el
seu contingut concret. Exemple: Peí plor d'un nen sabem
qué li passa. Així per exemple, en la mida que augmenta
el motiu del plor (l'angoixa que origina el plor):

-desapareix la modulació del plor
-augmenta la profunditat de 1'origen del so
-augmenta 1'obertura de la boca
-augmenta el volum
-apareixen ritmes sincopats i accelerats de plor, amb
canvjfefreqüents i repetitius.

Aquesta preséncia del so anterior al llenguatge no es redueix al plor,
sino que té moltes altres expressions: el divertit xerroteig deis nens

petits,... i és a més una preséncia no lligada ais apre-

nentatges, ja que, com molt bé saben els professionals
que s'hi dediquen en especial, els nens nascuts hipoacús-
tics també tenen aqüestes manifestacions en unes primeres
etapes, manifestacions que, si bé després desapareixen,
és a causa de la manca de qualificació relacional que la
seva deficiéncia els provoca.

Es sobre aquesta estructura primitiva, pero plena de valor
comunicatiu, que la relació amb el medi fará que neixi
i es desenvolupi el llenguatge.

Es pero també aquest mateix fet el que fará que per 1' a-
dult deixi de teñir importancia aquest aspeóte, i només
procuri• incidir en l'adquisició de paraules, menyspreant,
si no reprimint, qualsevol altra expressió oral que no
sigui aquella. En el millor deis casos, només permetent
els sons onomatopeics que el nen utilitza en el seus jocs.

Es aquesta, en definitiva, 1'-actitud educativa que vol-
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dríem qüestionar, ja que implica una marginado deis as-

pectes relacionáis continguts en el so; uns aspectes que
en el marge de pocs mesos aconseguim fer desaparéixer en
el nen, permetent tan sois aquells que aconsegueixen ro-
mandre amagats en el significant de 1'estructura.

I quins són aquests aspectes relacionáis?

N'hem anomenat alguns: to, volum, timbre, ritme d'emissió.

Pero en són molts més:

-el so en relació a 1' espai propi i deis altres. El so
com a delimitació del territori de l'individu.

-el so espontani, acompanyant moviments d'expressió deis
eos, o la complementació mútua amb el moviment.

-la incidencia del so en psicopatologies del llenguatge.

Intentarem ser més explícits:

So i territori

Tots sabem la importancia que té, en els éssers vius capa-

pos de moviment, la delimitació del territori en qué hom
se sent segur, protegit i acollit. Territori que en la
majoria d'animáis és molt clarament delimitat i fix, i
en l'home, poc definit, pero no menys important.

El nen, des que neix, comenpa a delimitar i ocupar aquest
territori de moltes formes, entre altres utilitzant el
so per tal de definir quina és la seva refació amb 1' en-
torn i com vol aquesta relació (de domini, de submissió,
de solidaritat, convidant al seu territori, expulsant del
seu propi territori,...). Es aquest un aspeóte que els
adults conservem en el nostre llenguatge, encara que empo-
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brit per la sistematització que ha sofert la nostra expres
sió oral, pero que descobrim per poc que analitzem les
formes de les nostres verbalitzacions.

El eos i el so

L'aparell fonor que ara posseim esdevé de 1'evolutiva
transformado de l'aparell respiratori, com molt bé expli¬
quen els fisiologistes del llenguatge. Evolució que ser-
veix a les necessitats físiques d'una millor respirado,
i a la necessitat individual de projectar a 1'espai, peí
so, els propis estats amb finalitats relacionáis. Projec-
ció que ve acompanyada i/o iniciada per moviments simbó-
lics del eos o parts del mateix, i adregada a 1'espai com¬
partid Tan sois en aquesta simbiosi perfecta un i altre
troben el seu pie sentit.

I és precisament aquesta simbiosi la que assoleix un
valor comunicatiu básic per a la transmissió plena de
les vivéncies personáis.

La llengua mai no aconsegueix transmetre aquests aspectes,
i és així, dones, en la mida que fem desaparéixer aquesta
capacitat natural del nen, que restem camp a les seves

possibilitats de comunicado.

Incidencia de la desaparició del so espontani i comunica¬
tiu en les "anormalitats" del llenguatge.

Molts autors han descrit les etiologies de la psicopatolo-
gia del llenguatge basant-se primordialment en les difi-
cultats afectives de l'individu. I és aquesta una concep-
ció majoritáriament acceptada. En definitiva: els proble-
mes de llenguatge neixen sobretot de la problemática
afectiva. (Valgui aixó com a simplificado d'una expo-
sició que hauria de ser extensa i amb certes excepcions).
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A aquesta concepció hi voldríem afegir, en funció del
que s'ha anat exposant fins ara, un interrogant. ¿Es
possible que la desaparició, ja d'un bon comengament,
per la incidencia de l'adult, de la possibilitat de 1' in-
dividu d'utilitzar aquest aspecte ancestral, pero profund,
de la comunicació, incideixi en la problematització de
1'área?

Es a dir: la llengua i el llenguatge estructurat es formen
i es conserven sobre una capacitat, nascuda arnb 1'indivi-
du, d'emetre sons plenament comunicatius de vivéncies.
Si aquesta base és "agredida" de forma que prácticament
quedi destruida, el llenguatge quedará mancat de la seva

base, i per tant també afectat.

Quedi aquesta qüestió com a interrogant.

Es cert que voldríem incloure aquí tota la metodología
i experiéncies per Tes quals hem arribat a aquesta formu-
lació, pero les característiques de l'article i les limi-
tacions d'espai no ho aconsellen.

Vicens Arnaiz



EL ORIGEN DE LOS MOVIMIENTOS O LOS MOVIMIENTOS ORIGINARIOS

Trabajando precisamente el cuerpo y con el cuerpo, mi
primera incógnita se encuentra en este punto, y quiero
hacer una parada especial, ya que las teorías me han
ido aclarando algunos aspectos, pero la realidad diaria
aún me deja esta primera cuestión sobre la mesa.

Cuando he planteado a niños y niñas el descubrimiento
de su propio cuerpo, ofreciéndoles situaciones para que
lo muevan, y lo utilicen de todas maneras posibles; cuando
les he dejado encontrar el juego cotidiano, aquello que
les resulta más agradable, aquello que no lo es, buscando
el intercambio, la relación entre ellos, y, sobre todo,
observando la evolución de los movimientos paso a paso

y las posibilidades delcuerpo en sus diversas etapas,
he sentido la necesidad de hallar sus orígenes, los cuán¬
do, los porqués del movimiento y del no-movimiento del
cuerpo como totalidad, como instrumento único de relación.
Delante de cualquier niño o niña de cualquier edad, con
su cuerpo en movimiento, se me ha abierto un nuevo ince-
rrogante, ha surgido una nueva cuestión que me ha llevado
a buscar el origen de los movimientos.

¿Qué hace una criatura cuando nace?, ¿qué es lo que le
mueve?, ¿cuándo se está quieto? ¿hay algunos movimientos
determinados? ¿son casuales?.

En algunos libros se habla de ello, los pediatras te
explican estos movimientos, algunos psicólogos también,
y, con todo, ante un niño que nace, todas las explicacio¬
nes continúan sin aclararme lo suficiente qué es exacta¬
mente lo que pasa, sabiendo lo que más tarde vendrá.

He leído;"el recién nacido es un ser totalmente asimétrico

y en estado de flexión. Tiene la movilidad totalmente
indiferenciada, una hipertonía de las extremidades, está
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totalmente curvado y no extiende las piernas, como tampo¬
co puede levantar la cabeza, y, aunque no se sabe si
por la piel o por una sensibilidad más profunda, reconoce
el espacio que le rodea; y también que, por unos mecanis¬
mos perceptivo-genéticos, el recién nacido imita algunos
gestos".

He visto niñas y niños recién nacidos y en los primeros
días de su vida externa. Es cierto, están plegados como
si estuvieran en el vientre de la madre, y mueven mucho
los brazos y las piernas, pero también es cierto que
lloran, y entonces se mueven totalmente , y,
en cambio, cuando les das la comida ya no lloran, perma¬
necen quietos y se duermen, o cuando les sacas los pipis
y las cacas/ también se están quietos y no se mueven
tanto, o, si los bañas con agua tibia, también tienen
unos movimientos diferentes.

El pediatra, cuando hace la revisión de un recién nacido,
comprueba, precisamente, toda una seria de movimientos
del cuerpo, para saber si ha nacido normal y, curiosamen¬
te, a estos movimientos les dan el nombre de "reflejos
arcaicos".

La lista de algunos de estos movimientos, que a mi, personalmente,
no me ha gustado nunca llamar "arcaicos", merece la pena
conocerla y poner atención en ella:

-reflejo de reptación: si ponemos al niño o niña tendido
.boca abajo, con la cabeza vuelta a un lado para que pueda
respirar, empieza a hacer una serie de movimientos que
recuerdan la reptación.

-reflejo del moro: es un movimiento de cuello que hace
automáticamente si se le provocan una serie de movimien¬
tos bruscos. Desaparece al cabo de cuatro meses.

-reflejo de enderezamiento: si le apretamos la planta
del pie, inmediatamente estira las piernas. Está inclui¬
do en el reflejo de marcha. Desaparece hacia los dos
o tres meses

-120-



-reflejo de marcha: si cogemos al recién nacido por debajo
los brazos y con los pies encima de una superficie plana,
empieza un movimiento de marcha que desaparecerá al
cabo de cuatro o cinco meses.

-reflejo de saltar: se observa pasados los diez días.
Si ahora le cogemos por las axilas y uno de los pies
toca el borde de alguna cosa, levanta el pie para superar
este obstáculo.

-reflejo de Grasping-Reflex: (la prensión) se encuentra
en dos aspectos distintos. El primero, apretando la
palma de la mano, lo que hará que cierre la mano con
fuerza. Desaparece en los primeros meses. El segundo
permite al recién nacido, cogido de las dos manos, soste¬
ner todo el peso de su propio cuerpo.

-reflejo de los puntos cardinales: si le tocamos los
labios, hará un movimiento con los labios y la lengua
hacia el lado donde le hemos tocado. Forma parte de
la succión.

-la succión: curiosamente, no se le llama "reflejo arcai¬
co", aunque existe ya desde el momento de nacer, como
los otros movimientos.

Aún quedan otros movimientos (extensión cruzada, incurva-
ción del tronco, osteontendinosis, cutáneos...), pero
con los anteriores como ejemplos ya tenemos suficiente
para lo que quería exponer en estas líneas.

En todos ellos hay un punto en comú«: desaparecen en
los primeros meses..., por eso, seguramente, se llaman
arcaicos. Hay otro punto en común: en adelante, la niña
o el niño que ha nacido con estos movimientos, tendrá
que aprenderlos todos, recomenzándolos uno por uno, como
si nunca hubieran existido en su cuerpo.

-Tendrá que coger objetos (Grasping-Reflex) tan pronto
como necesite relacionarse con el mundo exterior.,

y le costará bastante tiempo poder hacerlo.
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- Tendrá que reptar cuando descubra que hay objetos
más lejanos y quiera alcanzarlos... y necesitará
tiempo para poder hacerlo.

-Tendrá que andar cuando decida alcanzar el gran espa¬
cio que tiene para poder relacionarse con él... nece¬
sitará mucho tiempo para poder levantarse y dar los
primeros pasos.

-Aún necesitará más tiempo para poder superar un obstá¬
culo (saltar).

Todos estos movimientos, que se encuentran originariamente
en el niño desaparecen más tarde y se tienen que volver
a aprender.

He buscado alguna explicación a este hecho y he encontrado
alguna. Los huesos no están bastante formados para poder
aguantar el cuerpo de pie, es cierto... pero, ¿tampoco
está lo suficiente formado para coger un objeto?, ¿para
reptar necesita unos huesos que le mantengan en pie?.

También hay algunas respuestas que hablan de maduración
neurológica, de "corticalización".

También se dice que es uno de los seres que nace en un
estadio más retrasado, si lo comparamos con lo que hace
la mayoría de los otros animales en el momento de nacer...

Me he dejado un aspecto adrede: la succión.
La niña o el niño nace chupando, porque recibe el alimen¬
to, para su supervivencia, continúa chupando porque recibe
placer, crece chupando, el adulto continua chupando por
placer, y el anciano continúa chupando la comida, buscando
el placer.
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Es el movimiento que perdura, el movimiento que está
con nosotros todos los días, hasta el último momento. -■

¿Necesita un cuerpo formado?, ¿necesita unas respuestas
de maduración neurológica?.

Enlazo aquí con los dos que he nombrado al principio.
Cuando se da una crisis de oposición, como iremos viendo,
vuelven en las pataletas, los movimientos, asimétricos
y la hipertonía de las extremidades, acompañando los
lloros, y seguramente en momentos de desesperación de
un adulto también vuelven estos movimientos.

Igualmente, cuando una niña o un niño se siente en una
situación de desamparo o de angustia, y también un adulto,
se reencueentra la posición curvada, con las piernas
encogidas y la cabeza colgando. Y cuando nos bañaros
en agua tibia, o cuando se solucionan necesidades de
superviviencia, nuestros movimientos se vuelven tranqui¬
los, relajados. De la misma manera, sin saber si por
la piel o por una sensibilidad profunda, continua el
cuerpo reaccionando ante un espacio desconocido o unas
miradas extrañas.

Hasta qué punto la dependencia del adulto desde el momento
de nacer, las características del entorno social, el
tener asegurado un crecimiento, sea cual sea el medio
del recién nacido, tiene una gran importancia en todo
el proceso del cuerpo, es una cuestión que no está sufi¬
cientemente aclarada.

Quería poner eso sobre la mesa porque viendo después
el trabajo del cuerpo a lo largo de todas las etapas
de desarrollo, incluido la del cuerpo adulto,-me he en¬
contrado con situaciones que siempre me han hecho pensar
en esos "orígenes del movimiento", en estos "movimientos
arcaicos" y en todos los interrogantes que se presentan
entre los libros, las grandes teorías y la realidad'con¬
creta de las experiencias diarias.
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A los tres, cuatro, cinco años, el cuerpo tiene una canti¬
dad de movimientos controlados y unas enormes posibilidades
a trabajar; siempre que se habla de la etapa pre-escolar,
de los grupos de parvulario, es fundamental hablar del
cuerpo, del juego, de la asimilación corporal, previa
a la intelectual. A partir de los seis o siete años,
cuando la esuela exige unos aprendizajes intelectuales
determinados, empiezan a desaparecer muchos de estos movi¬
mientos. La importancia que hasta ahora se había dado
a su cuerpo, la niña o el niño ve como paulatinamente
se va perdiendo, nadie observa como corre o como salta;
lo que hasta ahora era el centro de atención de todos
se convierte en un inconveniente para esta nueva situación:
tiene que sentarse, escuchar, entender y relegar el cuerpo
a un segundo término, sólo lo puede dejar libre en el recreo

y continuar su juego en la intimidad.

Y así, cuando llegan los catorce o quince años, su cuerpo
está ya en un estadio de "selección de movimientos útiles"
y ya en un cuerpo adulto, nos encontramos con la casi imposibi¬
lidad de recuperar muchos de los movimientos qye pertene¬
cen al cuerpo, que le eran intrínsecos.

Lo que también es cierto es que trabajándolos se pueden
recuperar, se pueden volver a encontrar, existen, y nos

sorprende descubrir que nuestro cuerpo puede hacer unos
movimientos que tiempo atrás ni recordábamos que podíamos
hacer normalmente.

Con toda seguridad, si posteriormente se repitiesen situa¬
ciones parecidas, si los movimientos "maduros", corticali-
zados", “con los huesos formados" se conservasen para siem¬
pre, el cuerpo continuara conservándolos en todas las
etapas y no se repitieran las desapariciones, nunca habría
cuestionado si es imprescindible la pérdida de los llamados
"reflejos arcaicos" para el posterior desarrollo completo,
o bien si éstos son en realidad los movimientos origen
y base de todo el desarrollo motor. Mi experiencia me
ha demostrado que a lo largo del crecimiento se repiten
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las pérdidas de movimientos naturales a causa de la paula¬
tina inserción en el medio social y durante todo el proceso
de aprendizaje intelectual.
Se me plantea entonces el dilema entre el desarrollo libre
del cuerpo y la aceptación de las presiones socio-cultura¬
les que conllevan la pérdida progresiva de las posibilida¬
des de este cuerpo.

Rosalia Conesa i Sans
Gener 1981
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