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INTRODUCCIO

La primera reflexio que puc fer al voltant del tema que dona titol a aquesta taula rodona es

de COMPLEXITAT.

L'adolescencia es l'etapa mes turbulenta de la vida, hi ha qui la defineix com a "crisi". Des

del pas del temps es una epoca mig recordada i mig oblidada; oscil•lant entre la por i la

il•lusio a creixer es desenvolupa una ardua tasca emocional encaminada a organitzar una

primera identitat adulta. En relacio amb la susdita complexitat crec que, des del mon adult,

no ens podem apropar a l'adolescencia amb la falsa idea de poder-la definir plenament;

mes aviat, es necessaria una actitud de "no coneixer" la que permet accedir a la comprensio

de la dinamica mental i grupal del jove i el seu mon. En aquesta linia estaria d'acord amb el

comentari de Donald MELrzER (1994): "Els adolescents nomes s'entenen entre ells".

La turbulencia d'aquesta etapa to un primer origen de facil comprensio (facil quant a allo

que es veu externament), centrat en la profunda dialectica oberta entre allo biologic i allo

emocional, a partir del canvi puberal. El canvi biologic obre una gran fisura en l'harmonic
proces evolutiu del nen, introduint-lo en la necessitat de reconeixer un cos nou en diaria

mutacio. A partir d'aqui, I'estructura mental entra en un proces d'elaboracio, principalment

de perdues, que portara a la revisio de totes les estructures mentals infantils. Tot plegat

comporta l'establiment d'una dinamica emocional complexa des de la qual es construeix

una nova visio d'allo intern i extern; amb la incertesa afegida de la necessitat de diversos

anys fins a la seva resolucio.

La sexualitat es una dimensio de la vida ffsica i mental. Es quelcom biologic al qual la nostra

ment dona un sentit i una finalitat, especffica i diversa en cadascun de nosaltres. Ala infancia

hi prenem contacte des de la sensualitat (sensorialitat) i l'alt contingut erotitzat de les nostres

primeres etapes. Des d'aquestes experiencies es va construint una vida sexual infantil

polimorfa, sense compromis i amb 1'6nic objectiu d'obtenir satisfaccio. La pubertat trenca

aquesta aparent harmonia i introdueix l'adolescent en una tasca complexa.

Sigmund Freud assenyala dos aspectes fonamentals en aquest proces:

La primacia d'allo genital.

L'eleccio de l'objecte sexual.
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Al voltant d'aquests dos parametres, ('adolescent ha d'elaborar la perdua de la sexualitat

infantil amb la seva ambivalencia i manca de compromis objectal. Les precisions internes i

externes el condueixen a identificar-se amb una figura parental en el terreny sexual i a

concretar i escollir l'objecte del seu desig.

D'altra banda, es produeix una gran contradiccio: la procreaci6 es una possibilitat biologica

pero no mental ni social, amb la qual cosa ]'adolescent sent que to la capacitat pero no el

poder per exercir-la, i es en aquest punt, la pressio del PODER, on s'inicia una forta separacio

entre mon adolescent i mon adult.

La tasca emocional lligada a aquestes questions es d'una gran complexitat: acces a la

genitalitat, integracio d'allo masculf i femenf com a identificacio fisica i mental, definicio de

I'orientacio sexual. Aquestes questions son de vital importancia per al futur de la vida adul-

ta i moltes d'elles continuen el seu proces evolutiu durant els anys de la joventut.

El gran avantatge de la infancia es que la major part dels conflictes evolutius es poden

contenir i elaborar dins del grup familiar. En ]'adolescencia aixo no es aixf. El not o la noia

viuen un important i necessari conflicte amb la familia: es produeix una desidealitzacio de

les figures parentals i, per tant, una separacio del grup que permetra al jove elaborar una

identitat fora de la familia. Per aixo, pren una gran importancia el grup adolescent, que sera el

principal referent de contencio i tracte de les ansietats. Existeix una forta necessitat de pre-

servar una nova intimitat en que no entrin els pares i les inquietuds, i les actuacions sexuals

es concretaran en el nucli del seu grup. Aquestes circumstancies es donen amb el rerefons

del dol dels pares: han perdut el nen sobre el qual tenien control i els preocupa quin us en

fara de la seva llibertat sexual.

No obstant aixo, aquesta aparent manca d'influencia dels pares en la definicio sexual de

]'adolescent es enganyosa. Malgrat el desafecte i la rebel•lia, el jove necessita profundament

la fermesa emocional dels pares i adults del seu entorn. En Oltima instancia, i a nivell profund,

son els pares els qui donen validesa a la conducta sexual dels seus fills, ofereixen un vistiplau,

previa elaboracio del seu propi dol de perdua del nen petit i de la seva propia adolescencia.

Aquest punt es constata a la practica, ja que en els casos de conducta sexual pertorbada de

]'adolescent, hi sol coincidir una situacio familiar problematica.

La tasca central de ]'adolescencia, segons Eriksson, es resoldre el dilema entre identitat i

confusio d'identitat. La confusio es un sentiment basic d'aquesta etapa, i en aquest sentit, la

necessitat central de ]'adolescent es coneixer-se (MELTZEr, 1994). El jove experimenta per

coneixer-se, i en aquesta experimentacio, de vegades es confon i es perd. Rebutja l'excessiva

proteccio de la familia, to un grup en el qual no hi ha contencio adulta i la maduresa i el

compromis de la vida truquen a la porta. S'ha perdut el paradfs. Pero existeix un mon de

sensacions i el poder d'una llibertat que es pot anar guanyant dia a dia. CONEIXER-SE

CONEIXENT es la tasca; pero 1'ansietat es molt alta i la confusio es, en ocasions, una defen-

sa. En aquest sentit, ('adolescent pot fer us confusional de la sexualitat per resoldre problemes

que requereixen mes temps. L'embaras adolescent es, en ocasions, una sortida confusional

a la dificil pregunta: Soc dona? Que es ser dona?

La promiscuitat o 1'6s exagerat de substancies serien exemples d'aquell buscar perdent-se.

La sexualitat, en ]a mesura de la seva dualitat (tasca interior i accio externa), representa una

area en la qual ]'adolescent experimenta i actua. La permanencia de vincles de confianca

amb els pares i adults representa un element de contenci6 d'un enorme valor.
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A 1'adolescent, en general, no li agrada la psicoterapia, i encara menys, la d'una certa durada.

Les consultes amb psicolegs clinics i psiquiatres es produeixen o be sota la pressio familiar o

be com a producte de demandes molt concretes del jove Iligades a contrarietats o exces de

patiment. Amb molta frequencia, decideixen que ja han resolt el problema molt abans que

el terapeuta hagi comencat a pensar-lo. Tot plegat pot portar a males resolucions

terapeutiques. La meva experiencia, i la d'altres molts col•legues, aconsella ser tolerant amb

el desig del jove i renunciar a una ambicio que no porta al manteniment de l'alianca

terapeutica. Amb certa fregiiencia, han tornat a consultar amb mi adolescents que havien

interromput bruscament terapies, i aixo em porta a pensar que, a part de la intolerancia

natural al patiment emotional, existeix una determinacio prepotent de "sortir per ells

mateixos" amb la qual no resulta molt valida la interpretacio.

Rarament he rebut consultes per questions sexuals, i aquesta dimensio apareix poc en el

relat explicit dels joves en terapia (insisteixo que en la meva experiencia). Si apareix al rerefons

d'actuacions o de material oniric, es molt delicat el fet d'intervenir-hi, ja que amb facilitat

escolten el teu comentari com a procedent del poder adult.

De totes formes, he pogut constatar que en casos que es presentaven sota un mon de grans
actuacions amb droga i sexualitat, s'ha pogut apreciar una contencio molt positiva en el
temps que ha durat la terapia.

No voldria deixar d'assenyalar, donades les dificultats del tractament individual de

l'adolescent, la gran validesa terapeutica, al meu entendre, del treball familiar. Ja he indicat

abans que no es pot separar el proces individual del grupal-familiar. En ocasions, es de

major utilitat realitzar una tasca terapeutica amb l'adolescent i la seva familia en la mesura

que, millorant la comunicacio del grup, augmenta la contencio.

Una de les majors dificultats de psiquiatres i psicolegs clinics en aquest terreny es el proces

diagnostic: delimitar la frontera entre un fenomen corresponent al proces evolutiu normal

i un adolescent patologic. En aquest sentit, em sembla d'utilitat assenyalar el problema de

dos grups d'adolescents que indica MELTZER (1994): "els que es passen" i "els que no hi

arriben". Els primers serien aquells que utilitzarien 1'actuaci6 i confusio com a defensa enfront

l'ansietat, generant problematiques, que en 1'area de la sexualitat ja han estat assenyalades

anteriorment (embaras, conducta promfscua, etc.). No obstant aixo, vull cridar l'atencio

sobre els segons: els que no hi arriben. Es ('adolescent que passa per aquesta etapa com si

res succefs, unit a la familia, sense grup, sense experimentar. Aquest es un col•lectiu de rise

pel fet que desenvoluparan una falsa identitat adulta que fara crack durant les vicisituds de

la joventut. Em sembla interessant assenyalar que, si be deia abans que Yadolescent 6s read

a les terapies, cada dia son mes frequents les consulter de persones joves, properes als

trenta anys, amb demandes Iligades a una mala resolucio del proces adolescent, i e's aqui on

es faran evidents les problematiques psicosexuals encobertes: dificultats en relacions

amoroses, en les relations sexuals, panic i impossibilitat d'accedir al compromis de la

parentalitat, etc.

CONCLUSIO

Per ultim, vull remarcar la importancia simbolica d'aquesta taula. Parlar de ('adolescent des

de la interdisciplinarietat significa crear un espai mental de contencio social des del qual
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podem pensar junts sobre: problematiques, formes d'intervencio, suport familiar i

comunitari.

Em preocupa profundament el divorci existent entre mon adolescent i mon adult i, en

aquest sentit, crec que els professionals de la comunitat, mes vosaltres (pediatre, ginecoleg,

metge de famflia) que jo, som interlocutors "naturals" de l'adolescent i, per tant, tenim la

possibilitat d'anar establint el vincle amb el mon que representem. La dimensio psicosexual,

eix central de la identitat adulta, es el terreny en el qual el nostre intercanvi pot ser d'alta

rendibilitat social.
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