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d'ajustament psicosocial deis nins adoptats 
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Introducció 

Les primeres investigaCions que inclogueren en les seves mostres nins 
adoptats i famílies adoptives foren les investigacions genetiques de principis 
del segle xx. Aquestes pretenien desvetllar la importancia relativa de I'heren
cia i de I'ambient en la intel'ligencia humana. Aquests estudis no se ce n
traven en I'adopció, sinó que la utilitzaven com a mitja per estudiar la 
qüestió de I'herencia i de I'ambient, de la mateixa manera com ho fan els 
estudis sobre bessons separats des de molt joves. No va ser fins a les de
cades deis 40 i els 50 que es va passar d'una focalització en els estudis 
sobre el coeficient intel'lectual deis nins adoptats i no-adoptats a una epo
ca on comen<;aren a proliferar estudis sobre la psicopatologia deis nins 
adoptats i a apareixer les primeres avaluacions de resultats d'adopcions. 

Pringle (1967), a la seva extensa revisió sobre estudis relacionats amb 
I'adopció, realitzats a EUA, Canada i Gran Bretanya, entre 1948 i 1965, di
vide ix aquestes recerques en sis grans blocs: 1) Estudis de seguiment i de 
predicció; 2) Estudis comparatius; 3) Estudis clínics; 4) Estudis referents a 
I'administració i a la practica de I'adopció; 5) Actituds de la comunitat vers 
I'adopció; 6) Mares fadrines. Un impuls important per a aquests estudis el 
donaren les autoritats de benestar infantil, les quals, després de la 11 Guer
ra Mundial, comen<;aren a preocupar-se per esbrinar quins factors influen
ciaven el procés adoptiu en el nin, en els pares adoptius i en la societat, i 
en quina mesura aquest procés podia predir-se abans de I'acolliment o 
col'locació del nin a la llar adoptiva. Estats Units i Gran Bretanya van es
devenir des d'aleshores pa'isos capdavanters tant en la investigació com 
en la practica de I'adopció. 

Brodzinsky (1990) parla de dos factors que, durant aquesta primera 
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meitat de segle, contribu'(ren a atreure lentament I'interés deis professionals 
de salut mental sobre els possibles riscos de I'adopció per al nin adoptat. 
D'una banda, el desenvolupament de les teories psicoanalítiques amb el 
seu émfasi en el rol de I'experiéncia de la primera infancia (Clothier, 1939, 
1943) i, d'una altra, la investigació sobre els efectes adversos de la insti
tucionalització i de la separació de les figures amb les quals el nin ha es
tablert la relació d'afecció1 (Spitz, 1945; Bowlby, 1951; Bowlby i cols., 
1956; citats a Brodzinsky, 1990). Així, els inicis de la investigació sobre el 
desenvolupament psicosocial del nin adoptat se situen entorn a la psico
analisi i a la teoria del vincle, i per tant, no és d'estranyar que un nombre 
important d'aquestes primeres recerques se centrassin en I'estudi de mos
tres clíniques. Molts autors, com ara Clothier (1939, 1943), Levy (1937), 
Heilpern (1943), Epstein i Witmer (1937-1938), Mitchell (1944), Tarachow 
(1937), Barnes (1953) i la Child Adoption Research Committee de Nova 
York, entre d'altres, comenc;:aren a estudiar i a tractar I'adopció des de la 
perspectiva psicoanalista (autors citats a Brinich, 1990). 

La década deis 60 va impulsar definitivament la investigació en matéria 
d'adopció. És a partir d'aquesta década que la psicologia de I'adopció co
menc;:a a arrelar a través de dues contribucions molt rellevants, una a nivell 
empíric i una altra a nivell teóric: 

a) Els estudis empírics de Marshall Schechter i altres (1960, 1964), de 
clara orientació psicoanalítica, constataren que, si bé la població de nins 
adoptats a la població general als EUA era al voltant d'un 1 o 2 %, hi ha
via un percentatge molt més gran d'aquests nins als serveis de salut men
tal de régim ambulatori. La publicació d'aquestes dades provoca el de
senvolupament d'altres estudis epidemiológics sobre la incidéncia i la pre
valenc;:a de I'atenció clínica en adoptats, com també d'estudis sobre la· 
simptomatologia d'aquests pacients. 

b) El 1964, després de més d'una década de recerca en el camp de 
I'adopció, David Kirk publica el seu Ilibre Shared Fate. A Theory and Met
hod of Adoptive Relationship, un estudi sociológic sobre les relacions en
tre els membres de la família adoptiva i el Iloc que ocupa en el nostre con
text sociocultural (Kirk, 1984). Els estudis de D. Kirk foren el major in,tent, 
fins aleshores, de comprendre i conceptualitzar la vida familiar adoptiva 
més enlla de les vivéncies individuals de pares i fills, i contrastava amb els 
primers escrits psicoanalítics sobre adopció, que s'havien centrat en les 
dinamiques individuals deis nins i deis seus pares, 

Deis anys 60 enc;:a, aquest camp de recerca ana diversificant-se i enri
quint-se progressivament, impulsa! per les polítiques socials emergents, 

(1) Utilitzarem la paraula «afecció" com a traducció d'«apego" ° «attachment". 
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per la sensibilització, ja no sois deis organismes especialitzats o de de
fensa deis drets humans i de la infancia, sinó d'una part important de la 
població. Ana evolucionant també arran de la influencia de noves teories 
com la teoria ecológica, deis perfeccionaments deis dissenys i metodolo
gies d'investigació i de I'evolució de la mateixa institució adoptiva. S'han 
criticat molt durament les primeres investigacions sobre la sobrerepresen
tació deis nins adoptats a la població clínica infantil, sobretot la influencia 
especialment negativa que ha tingut sobre pares adoptius i professionals, 
tot i la seva baixa fiabilitat. D'altra banda, la imatge encara «negativa» que 
tenia I'adopció aleshores constitu'ia, sens dubte, un clima molt propici per 
a la divulgació i creen9a deis resultats d'aquelles primeres investigacions. 
El sorgiment, durant la decada deis 70, d'importants estudis longitudinals 
en poblacions no-clíniques (Bohman 1970, 1972; Bohman i Sigvardsson, 
1978, 1979, 1980; citats a Bohman i Sigvardsson, 1990; Seglow i cols., 
1972; Hoopes, 1982), com també el major control de variables intervinents, 
tant en aquests estudis longitudinals com en els transversals, suposaren 
un avan9 qualitatiu molt important en la recerca sobre adopció i en feren 
més fiables els resultats. 

L'evolució que suposen els estudis d'adoptats sobre mostres de pobla
ció no-clínica, és un reflex de la influencia de nous paradigmes teórics, 
més enlla de les primeres aportacions de la psicoanalisi. Es produeix un 
salt qualitatiu en la concepció deis problemes de la infancia, el pas del 
camp de la salut mental al del benestar social. Ja no s'estudien els símp
tomes del nin i prou, sinó el context familiar en que creix. La importancia 
de la relació pares-fiII en el desenvolupament i el benestar emocional del 
nin se situara fins i tot per sobre del seu estatus adoptiu. Es deixara veure 
la influencia de les teories ecológiques i sistemiques, com també la de les 
noves teories cognitivoconductuals i, molt recentment, de les teories bio
genetiques. Tot quedara reflectit en canvis en els dissenys experimentals, 
els quals adquiriran una major complexitat i rigor metodol6gic. 

Certament, els estudis d'adoptats sobre mostres no-clíniques suposa
ren una millora molt considerable respecte als estudis de mostres clíniques 
realitzats fins aleshores,2 no sois per la major representativitat de les mos
tres estudiades sinó també perque es comen9a a tenir en compte un nom
bre molt més gran de variables de naturalesa diferent: variables demogra
fiques, variables específiques de I'adopció (edat d'adopció, hist6ria previa 
a I'adopció, contacte amb els pares naturals, raons de separació de les 
mares biológiques, antecedents biol6gics, reacció del nin a la comunic;a
ció sobre els orígens, etc.) i variables referents al context familiar adoptiu 

(2) En cap moment no hem de pensar en la superioritat deis estudis no clínics sobre els clí
nics en termes absoluts. La investigació qualitativa i clínica és probablement rúnica via per 
desvetllar i comprendre certs mecanismes, processos, dinámiques, etc. en el si de les fa
mílies adoptives i no adoptives. 
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(actituds i estils educatius deis pares, valoracions de pares i fills sobre la 
seva relació o interacció, clima familiar, personalitat o comportament deis 
pares, etc.). 

D'altra banda, també es produeix un avany important en la diversifica
ció de les fonts i deis instruments de recollida d'informació: mentre que en 
els estudis clínics aquestes fonts solien ser els terapeutes, els psicólegs 
clínics o altres professionals de la salut o de benestar social que feien una 
valoració del cas, i la técnica de recollida d'informació era majoritariament 
I'entrevista (i, en algun cas a'lIIat, els tests projectius), els estudis de mos
tres no-clíniques analitzats solen comptar amb més d'una font d'informació 
(pares, mestres, els mateixos nins, observadors o avaluadors externs) i 
amb una major pluralitat de técniques de recollida de dades (entrevista, 
tests projectius, autoinformes, heteroinformes o e~cales de valoració vali
dades, observació directa, registres, etc.). 

Com a resultat de tot aquest procés podem parlar de cinc grans orien
tacions teóriques que tracten d'explicar les raons o els mecanismes de la 
major problematica psicosocial deis nins adoptats: 

1. Teories constructivistes socials i Teoria del rol social de Kirk: Aques
tes teories emfasitzen la influéncia de la construcció social de I'adopció (de 
la paternitat adoptiva i deis nins adoptats) sobre I'ajustament psicosocial 
d'aquestes famílies i nins, basant-se en I'estudi de les actituds de la co
munitat cap a I'adopció (Miall, 1996). La Teoria del rol social de Kirk (1984) 
manté que la inhabilitat deis pares adoptius per afrontar diverses «defi
ciéncies de rol» intrínseques a la família adoptiva és la 'responsable deis 
patrons familiars disfuncionals i del comportament simptomatic deis nins. 

2. Teories psicodinamiques: Les teories psicodinamiques s'han cen
trat en aquells aspectes de I'experiéncia adoptiva que dificulten que I'a
doptat pugui afrontar la pérdua de I'objecte, la resolució del conflicte edí
pic i el desenvolupament d'una identitat del jo madura i estable (Schech
ter, 1960; Sorosky i cols., 1975 a Brodzinsky, 1990; Nickman, 1985; Brod
zinsky, 1987; Schechter i Bertocci, 1990; Brinich, 1990). 

3. Teoria del vincle de Bowlby: Aquesta teoria (Bowlby, 1969, 1973, 
1980 a Delval, 1994) explica els problemes deis adoptats a partir de la se
paració primerenca i la pérdua de la relació pares-fills que aquests sofrei
xen, especialment aquells que arriben a la llar adoptiva entre els 6 i els 12 
mesos i aquells que experimenten múltiples acolliments posteriors abans 
de la finalització de I'adopció (Yarrow i Goodwin, 1973; Yarrow i cols., 1973; 
Steinhauer, 1983; citats a Brodzinsky, 1990). 

4. Teories biogenetiques: Suggereixen que els problemes deis nins 
adoptats tenen un origen biológic associat a un increment de la vulnerabi
litat genética (Cadoret, 1990). 
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5. Teories cognitives: Relacionen els problemes d'ajustament deis 
adoptats amb certs factors del desenvolupament cognitiu, amb la cons
ciencia creixent del nin en relació amb el significat i les implicacions de ser 
adoptat i les estrategies utilitzades per afrontar I'estres associat (Brod
zinzky i cols., 1984; Brodzinsky i cols., 1987; Brodzinsky, 1990). 

1. TEoR/Es CONSTRUCTlV/STES SOC/ALS / TEOR/A DEL ROL SOCIAL DE K/RK 

Kirk (1959) fou el primer que féu referencia i estudia el significat cultu
ral de I'adopció en els casos de pares adoptius infertils. Realitza diferents 
enquestes a pares adoptius3 i a persones de la comunitat4 sobre les seves 
actituds i experiencies (en el cas deis pares adoptius) cap a I'adopció, que 
foren la base de la seva teoria. Kirk (1959) explica que la concepció, I'em
baras i el naixement d'un nin no eren tan sois esdeveniments biológics i so
cials, sinó que representaven uns objectius culturals molt rellevants en el 
marc del matrimoni tradicional. Per Kirk (1959), els pares adoptius havien 
de funcionar sota unes obligacions de rol parental incongruents d'integra
ció més revelació, que implicaven la posada en marxa de diferents meca
nismes d'adaptació més o menys exitosos. 

El 1964, Kirk desenvolupa la seva teoria, que suggereix que una de les 
qüestions fonamentals per a les families adoptives és la manera com abor
den les diferencies inherents a la vida familiar adoptiva. La infertilitat, la in
certesa del temps que dura el procés d'adopció, la intrusió de les visites i 
de les entrevistes de selecció, I'estigma associat a la paternitat adoptiva, i 
la manca de models de rol disponibles per als pares adoptius són tasques, 
reptes i conflictes que diferencien les families adoptives de les no-adopti
ves. La familia adoptiva ha d'afrontar tota una serie de dilemes i situacions 
d'incertesa inherents a la seva naturalesa, cbm ara la revelació (quan co
mengar a contar-li-ho al nin, quina informació donar, comengar a explicar 
o esperar a que el nin demani, etc.) i tota una serie de dilemes que hi es
tan associats (Kirk, 1984, 1a. ed. 1964): 

- Dilema de «/'Encantament» versus el «Desencantament» en la defi
nició d'un rol parental: El dilema deis pares adoptius és quina imatge d'ells 
mateixos i del seu rol trien. Poden considerar-se com qualsevol altre pare 
o mare i poden rebutjar les diferencies objectives i subjectives entre la pa-

(3) Kirk (1955 a Kirk, 1959). Rationa/e for a Study of Attittudes and Experiences of Adoptive Pa
rents. (Mimeograled) Montreal: McGuill University School 01 Social Work. 
Cynberg et al.: /nsight into adoption -A systematic Content Ana/ysis of Mai/ Questionnai
re Conten!. Montreal: McGuil1 University School 01 Social Work, 1958. 

(4) Kirk (1953 a Kirk, 1959). Comunity Sentiments in Re/ation to Chi/d Adoption. Tesi no publi
cada. Cornell University. 
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ternitat adoptiva i la biológica; d'aquesta manera sorgiran menys proble
mes en relació amb la societat «<expectadors»), peró en sorgiran més res
pecte als fills «<actors principals») sobre el significat de I'adopció. Si trien 
I'opció del reconeixement de les seves diferéncies, recordant la seva si
tuació original de deprivació i reconeixent la seva posició substituta en I'es
cena, els seus problemes s'orientaran vers la comunitat en lIoc de vers els 
fills. 

- Dilema de la integració versus la diferenciació: En totes les famílies, 
naturals i adoptives, la integració és un objectiu comú en la crian¡;;a deis 
nins, que esta Iligada a un segon objectiu, I'objectiu de la diferenciació 
(deslletament del pit o el biberó com a primera passa, «deslletament» de 
la ma, i finalment diferenciació mental), que donara als nins una possibili
tat progressiva d'independéncia. Perqué aquest procés de «deslletament» 
i de diferenciació progressiva sigui possible, el nin' ha hagut d'experimen
tar primer uns vincles calids i ferms, amb un arrelament intens i profund 
com a membre del grup familiar. El dilema deis pares adoptius és que s'es
pera que comencin la diferenciació practicament des del principi de la re
lació. Se'ls diu, per exemple, que utilitzin la paraula «adoptat», de manera 
que estan dient al nin que és diferent, al mateix temps que senten un de
sig especialment fort de vincular-se amb ell. 

- Dilema de la ignorancia versus el reconeixement deis antecedents i 
el passat del nin: Els pares adoptius es pregunten «qué fem amb la infor
mació que tenim sobre el seu passat?» Si trien guardar-la i tenir en comp
te la informació, tindran més ocasions de pensar en el nin com a diferent 
d'ells peró a la vegada gaudiran d'una informació necessaria en temps de 
crisi; si I'obliden, tindran més possibilitats d'identificar-se plenament amb el 
nin, encara que no tindran el recurs comentat. El dilema es resumeix en si 
els pares trien o no pensar en els orígens del nin. 

- Dilema de la Moral Reproductiva versus el Principi de Respecte a la 
Personalitat Individual: És el dilema que es basa en el que els pares adop
tius sentiran i pensaran sobre els pares biológics del nin, sobre les cir
cumstancies del seu naixement i cessió o abandonament. La qüestió és 
com poden sancionar el fill adoptiu per un comportament sexual o social 
incorrecte i a la vegada salvar la reputació deis seus pares naturals. 
Aquesta és I'area en la qual, segons Kirk (1984; 1964 1a. ed.), els pares 
adoptius mostren menys autoconfian¡;;a; es tracta de la qüestió que més 
eviten. 

Aquests dilemes constitu"iren la base de la Teoria de Kirk (1984) en re
lació amb com afronten els pares adoptius els handicaps de rol de la pa
ternitat adoptiva que comentem. Kirk (1984) explica que algunes parelles 
reaccionen a aquestes discapacitats simulant de la millor manera possible 
la forma de vida d'una família no adoptiva. En les interaccions amb els 
seus fills, aquests pares comuniquen la importancia d'oblidar el fet qúe són 
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adoptats i tot el que aixó comporta. Aquest patró de comportament s'ha 
anomenat «rebuig de diferencia» (<<rejection-of-diference» (RO)). Altres pa
res, en canvi, afronten obertament les diferencies associades amb I'adop
ció, i intenten resoldre els conflictes i reptes de la família adoptiva fent re
ferencia de manera més directa a la seva condició, permetent-se a ells ma
teixos i als seus fills una major lIibertat per sentir-se diferents i explorar 
aquests sentiments quan sorgeixen (amb una major empatia vers els fills 
respecte als seus sentiments, una major Ilibertat per pensar i parlar deis 
pares biológics). Kirk anomena aquest patró «reconeixement de la di
ferencia» (<<8cknow/edgment-of-difference» (A O)). En la seva Teoria, Kirk 
estableix un contínuum entre els dos pols, que correspondrien als casos 
extrems d'aquests dos patrons 'actitudinals, comunicacionals i comporta
mentals. El poi del «reconeixement de la diferencia» és el que possibilita
ria un millor ajustament entre els membres de la família adoptiva, mentre 
que I'altre poi s'associaria sovint a una problematica més gran. Kirk sug
gereix que aquest darrer patró de «rebuig de la diferencia» impedeix un 
clima d'acceptació i confian<;:a familiar, que afectara negativament el de
senvolupament del nins 

Encara que Kirk (1984) suggeria una relació lineal entre el contínuum de 
reconeixement de la diferencia i el benestar psicológic deis membres de 
la família adoptiva, investigacions més recents han argumentat que aques
ta relació és curvilínia (Brodzinzky i Reeves, 1987); és a dir, pares que te
nen. un comportament extrem, en un sentit o en I'altre, tenen fills que sem
bien experimentar un ajustament inferior. En la seva experiencia clínica, 
Brodzinsky (1987) identifica un tercer tipus de patró comportamental que 
anomenaria d' <<insistencia en la diferencia» «</nsistence-on-oifference» 
(ID)). En aquestes famílies, els pares adoptius no sois reconeixien les di
ferencies inherents a la família adoptiva, sinó que les remarcaven i les con
vertien en un aspecte central de la família, identificant I'adopció i els ante
cedents genetics i socials deis nins amb I'origen deis problemes i distan
ciament familiar. O'alguna manera, aquesta era una forma en que els pa
res adoptius evitaven la responsabilitat sobre els problemes deis seus fills. 

A partir d'estudis posteriors, Brodzinsky (1990) conclogué que I'efecti
vitat d'un determinat patró d'afrontament per part deis pares adoptius ha 
de valorar-se a la Ilum del context de les tasques del cicle vital familiar. En 
les primeres etapes del cicle vital familiar, quan el nin escara és molt petit, 
un patró de RO pot ser útil amb vista a aconseguir una cohesió i una uni-

(5) En relació amb aquests resultats i amb les ciares posicions de Kirk, no podem oblidar es
tudis tan significatius com els de Lazarus i Folkman (1984 a Brodzinsky, 1990), que com
provaren que, encara que la negació és, en general, una estratégia d'afrontament inefecti
va, a vegades pot facilitar resultats adaptatius, per exemple, quan la situació, I'amena¡;;a o 
el dany és aparentment inalterable o quan, en certes ocasions, s'aplica a una part i no a la 
totalitat del problema, com en els primers estadis d'una crisi en els quals encara no es pot 
encarar el problema. 
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tat familiar necessaries, pero quan aquests mateixos nins comencen a cer
car res postes a les preguntes sobre I'adopció, sobre el seu abandonament 
i el seu passat, aquest mateix patró pot tenir efectes negatius, ja que tan
ca vies de comunicació que seran cada cop més difícil d'obrir. De fet, Brod
zinsky i Jackiewicz (1987 a Brodzinsky, 1990) comprovaren que el patró de 
RO era comú entre pares de nins en la primera infancia, pero decreixia en 
intensitat entre els pares de nins més grans. Els pares de nins d'edat pre
escolar i escolar tendien a adoptar patrons d'afrontament d'Ao o mixtos 
Ao-Ro, mentre que el patró 10 era observat molt poques vegades, excep
tuant els casos de famílies amb adolescents.6 

La línia de recerca iniciada per Kirk (1959) respecte a I'estudi de la co
munitat en la qual les famílies adoptives es formen i evolucionen no ha tin
gut gaire continuHat. Encara que autors com Bagley i Gabor (1995 a Miall, 
1996) han identificat la comunitat com un puntal del procés d'adopció i han 
recomanat recerques sobre aquest tema per guiar el desenvolupament de 
polítiques d'adopció, s'ha fet molt poca investigació empírica pel que fa a 
I'opinió de la gent sobre la naturalesa de I'adopció. Tot aixo, encara que 
sapiguem que la manera com la comunitat la defineix, influira en les expe
riencies de suport o de sanció social deis individus o famílies implicats en 
I'adopció. 

Quasi quaranta anys després de la primera referencia de Kirk (1959) 
sobre el significat cultural de I'adopció, els teMcs i investigadors del tema 
segueixen considerant, des de les Teories del constructivisme social, que 
la filiació adoptiva és concebuda com una paternitat de segona categoria 
respecte a la filiació biologica (Miall, 1996). Els Iligams de sang sembla 
que encara estiguin conceptualitzats com a indissolubles i místics per na
turalesa, transcendint altres tipus de parentius com ara els legals. Segons 
Bartholet (1993), les polítiques actuals i la practica clínica no afavoreixen 
la filiació adoptiva. En primer Iloc, els biaixos queden reflectits en la cons
trucció social de la infertilitat com un problema que requereix un tracta
ment medicotecnologic per tenir fills biologics (Miall, 1994; Scritchfield, 
1989 a Miall, 1996). Les parelles que no poden tenir fills estan utilitzant, 
cada vegada més, la tecnologia reproductiva per resoldre els seus proble
mes de fecunditat malgrat els possibles riscs, costos i complicacions,que 
hi estan associats (Miall, 1989 a Miall, 1996) i es considera I'adopció com 
el darrer recurso Bachrach i cols. (1991 a Miall, 1996) diuen que entre les 
dones infertils, que no poden tenir fills i que ho desitgen molt, sois la mei
tat han fet alguna passa cap a I'adopció. 

(6) "In summary. although the present model suggests that adoptive parent coping estrategies 
(and the communicative patterns that follow from them) are particularly important in un
derstanding children's adoption adjustment , it is still unclear just how, when, and under 
what conditions, these coping estrategies impact on children's adaptational outcomes ... » 

(Brodzinsky. 1990: 22). 
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En segon Iloc, la practica del treball social posa émfasi en el manteni
ment deis nins amb els seus pares biológics i, en tercer Iloc, la recerca clí
nica se centra en la patologia de la família adoptiva. Les parelles infértils 
candidates a I'adopció tenen una consideració diferent que les que estan 
motivades per raons socials o altruistes. Una gran part de la bibliografia 
teórica sobre els pares adoptius és molt negativa, i n'ofereix una imatge 
com a persones traumatitzades per la infertilitat (Bartholet, 1993). Altres 
autors posen émfasi en els problemes i patologies associades que poden 
tenir els pares infértils a I'hora de sentir-se amb els seus drets sobre els 
seus fills adoptius (Baran i cols., 1974 a Miall, 1996). Pel que fa a la rela
ció entre pares i fills adoptius, en la recerca sobre el tema es remarquen 
dos patrons oposats (Sorosky i cols., 1978 a Miall, 1996): d'una banda, la 
de pares gratificants, insegurs, sobreprotectors, massa indulgents i per
missius, sobrecompensadors i que tendeixen a sobrereaccionar enfront de 
les malalties del seus fills, i d'una altra banda, la de pares amb expectati
ves perfeccionistes i especialment rígids que pressionen els seus fills en 
els aspectes de rendiment escolar i assoliment general. 

Pel que fa a la bibliografia de la síndrome del nin adoptat, Bartholet 
(1993) explica que sovint es considera val id I'argument que el nin adoptat, 
a causa de la seva transferéncia a la llar adoptiva ha de tenir necessaria
ment problemes d'identitat i esser propens a problemes en el desenvolu
pament de la seva personalitat. De la mateixa manera que la paternitat 
adoptiva és «construIda» socialment com una paternitat menys auténtica 
que la biológica, es considera que els nins adoptats no pertanyen a les fa
mílies adoptives de la mateixa manera que els nins no-adoptats pertanyen 
a les seves famílies biológiques (Miall, 1996). 

Finalment, la manca de sentit de pertinenr,;a i drets sobre els seus fills 
que experimenten els pares adoptius no sois és estudiada des de la pers
pectiva clínica, sinó també des de la sociológica. Kirk (1984, 1ª ed. 1964) 
fou el primer que relaciona els problemes de pertinenr,;a i drets parental s 
deis pares adoptius amb el procés de selecció que sofrien. Recentment, 
Bartholet (1993) també argumenta que la selecció i monitorització deis pa
res adoptius, que en cap moment pateixen els biológics, «és un poderós 
missatge sobre la inferioritat de I'adopció com a forma de paternitat». Miall 
(1987) comprova que els pares adoptius reben sovint, encara avui, mis
satges contradictoris per part deis treballadors socials: «Voltros sou els 
seus pares rea/s? ... Quan comenr,;areu a dir-li que no sou els seus pares 
rea/s?»; es tracta d'un missatge que dóna sovint la mateixa societat quan, 
a través deis medis de comunicació de masses, es diu: «els adults adop
tats estan cercant els seus pares rea/s» (és a dir, els seus pares biológics), 
o quan es diu a un pare/mare candidats a I'adopció: «quan adoptis, pro
bablement tindras els teus propis fills» (Ward, 1981 a Miall, 1996). Per Bart
holet, (1993) el lIenguatge al voltant de I'adopció reforr,;a la noció que la 
paternitat biológica és la real, la més intensa, la més significativa i la de 
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més amor. Miall (1987) observa que I'experiencia de I'adopció era valora
da positivament per la majoria de persones, encara que aquestes matei
xes persones percebessin les creences negatives existents a la comunitat. 
O'aquí sorgien tres temes fonamentals Iligats a I'estigmatització, basats en 
I'absencia de lligams de sang: a) els Iligams biologics són importants per 
a la creació de la vinculació i de I'amor; en I'adopció aquests lIigams es 
veuen afectats; b) el desconeixement del passat genétic del ninfa fa als 
nins adoptats de «segona categoria»; e) els pares adoptius no són pares 
«(eals». A I'estudi d'Amorós (198?), fet a Espanya, s'observa que, en ge
neral, els pares adoptius detecten actituds favorables cap a I'adopció per 
part de la comunitat, encara que s'accepta i s'entén amb més facilitat I'a
dopció de nins petits que la de nins mes grans. 

Un estudi exploratori recent sobre les actitud s de la comunitat envers 
I'adopció, realitzat al Canada (Miall, 1996), ens ofereix, malgrat tot el que 
acabem d'exposar, una visió esperan¡;adora del tema. La majoria de per
sones d'una mostra de 150 canadencs no diferencien eiltre les experién
cies de paternitat de famílies o nins adoptius i biológics (85 % de les do
nes i 86 % deis homes), se centren majoritariament en I'experiéncia de la 
vida familiar i remarquen la importancia del compromís deis pares envers 
els fills, independentment deis processos reproductius. La majoria que 
creuen en aquesta similitud se centren en el comportament parental actual 
deis pares (funcionament familiar) i no en com el nin ha arribat a la família 
(formació familiar), al contrari d'aquella mi noria que senten la paternitat 
adoptiva i biologica com a diferents, els quals remarquen la importancia de 
I'embaras, el naixement i els Iligams de sango 

2. TEORIES PSICOOINÁMIQUES 

La perspectiva psicoanalítica de I'adopció no implica necessariament 
una relació entre psieopatologia i adopció, sinó que és un intent de com
prendre les actituds conscients i inconscients deis adoptats, deis pares 
adoptius i deis pares biologics, tal com s'han observat a través de la téc
nica de la psicoanalisi (Brinich, 1990). No podem parlar d'una relació en
tre adopció i unes categories diagnostiques psiquiatriques particulars. L'a
dopció no és una entitat unitaria, pero s'ha de dir que quan els adoptats 
arriben a demanar ajuda psiquiatrica, I'adopció sembla haver jugat un pa
per important en I'origen de les seves dificultats (Barnes, 1953; Berger i 
Hodges, 1982; Berlin, 1986; Bernstein, 1983; Brinich, 1980; Brown, 1973;' 
COlarusso, 1987; Oavidson, 1985; Harmon i cols., 1982; Hodges i cols., 
1985; Kaplan, 1982; Kernberg, 1986; Kramer, 1986; Nickman, 1985; 
SChechter, 1973; etc a Brodzinsky, 1990: 42). Així, la psicoanalisi, de la ma
teixa manera que altres enfocaments, considera que I'adopció comporta 
certes tensions psicologiques en els implicats (els nins adoptats, els pares 
adoptius i els pares naturals), tensions, segons ells, associades a alguns 
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deis impulsos humans més basics (sexualitat i agressió, procreació i riva
litat) com també a les relacions humanes més elementals (com les de cón
juge amb cónjuge, i pares amb fills). 

Des de la perspectiva psicoanalítica, la paternitat té unes funcions psi
cológiques de sublimació tan importants (defensives, reparadores, gratifi
cadores i creatives) que si I'adopció no existís s'hauria d'inventar, per la 
necessitat que en tenen certs pares que no poden tenir fills biológics. 7 La 
infertilitat és una realitat difícil d'acceptar, que implica perdues molt signifi
catives: la perdua de la imatge d'un mateix o de la parella com a persona 
capar;; de procrear, la perdua d'un fill biológic esperat que porti els nostres 
gens i els nostres somnis, somnis que no se solen fer conscients fins a la 
comparació del fill adoptiu amb el fill imaginari -de la mateixa manera que 
el nin adoptat tindra també uns pares imaginaris. 

Encara que la literatura sobre nins adoptats i, també sobre adults, hagi 
emfasitzat que el nin adoptat és un nin «elegit» i «estimat», Brinich (1995) 
entén que no podem oblidar I'altra cara de I'adopció: perque un nin sigui 
candidat a I'adopció ha d'haver estat repudiat o «no volgut». Aquest autor 
ens diu que no és facil canviar un nin no desitjat per un nin desitjat, i és 
aquesta precisament la tasca deis pares adoptius: li han de comunicar, i 
n'han d'estar segurs ells mateixos, que el nin sempre pertanyera a la se va 
família. Molts informes de psicoterapia de nins adoptats amb problemes 
parlen de nins que se senten no volguts, no estimats, tenen fantasies de 
germans bessons perduts, invisibles o imaginaris, fantasies de ser de se
gona ma o d'haver estat venuts, d'haver estat segrestats o robats, d'haver 
estat víctimes d'abusos, negligencia o maltractaments, etc. Aquest senti
ment de no ser estimats es manifesta a través de cinc temes que aparei
xen reiteradament a la bibliografia (Hodges i cols., 1985 a Brinich (1990): 
conflictes sobre dependencia, por al rebuig, ira i desig de venjanr;;a, repe
tició d'experiencies primerenques de desemparament i procés de dol . 
. Aquests nins sovint provoquen a les seves famílies tractant-Ies com ells 
creuen que han de ser tractats, i intenten de desfer-se'n com ells mateixos 
creuen que foren abandonats. 

Tots els aspectes relaciOnats amb el nin adoptat que comentem es re
lacionen directament, dintre de les teories psicodinamiques, amb un tema 
que ha preocupat molt els investigadors: el de la formació del sentit d'i
dentitat de la persona adoptada. La formació o el desenvolupament de la 
identitat fou definida per Erikson com un procés continu que té les seves 

(7) Segons la psicoanalisi, la paternitat és una defensa contra els impulsos agressius deis pa
res, contra I'ansietat de la nostra propia mort quan ens veiem replicats i immortalitzats en 
els nostres fills. La paternitat comporta també una gratificació narcisista implícíta quan, a 
través de I'amor cap als fills estimem una part de nosaltres mateixos i donem als nostres 
fills la tasca de dur a terme els somnis que no hem pogut satisfer. La paternitat és també 
I'oportunitat de resoldre de manera «creativa .. les pérdues que hem sofert a través del nos
tre desenvolupament o els nostres desigs libidinals o agressius. 
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arrels en els primers estadis del creixement. Erikson (1950, 1959 a Hoo
pes, 1990) explica el seu concepte psicosocial deis «vuit estadis de I'ho
me». Segons Erikson, la persona evoluciona, al Ilarg de tota la seva vida, 
a través d'aquests estadis que constitueixen una especie d'engranatge en 
el qual els primers preparen i condueixen cap als estadis posteriors. Cada 
etapa representa un encontre entre I'individu i el seu medi, amb uns con
flictes específics que s'han de resoldre per seguir avangant. Pero és I'a
dolescencia I'etapa que ha estat considerada per un gran nombre d'autors 
com I'etapa de la formació de la identitat per excel'lencia (Blos, 1970; Dou
van i Adelson, 1966; Erikson, 1950; Marcia, 1967; citats a Hoopes, 1990). 
De fet, el cinque estadi del desenvolupament psicosocial d'Erikson (1959 
a Hoopes, 1990) es caracteritza per la crisi de la «identitat versus la difu
sió de rol», que implica, segons I'autor, una acceptació i benestar amb el 
propi cos, una consciencia de futur i, consegüentment, una habilitat per 
prendre decisions. De tota manera, encara que la resolució de la crisi de 
I'adolescencia es consideri una condició vital per a una formació de la 
identitat sana, aquesta s'assolira com a resultat de moltes experiencies vi
tals, entre les que hi ha d'haver una integració de les identificacions de la 
primera infancia amb els diferents aspectes de la própia história psicoso
cial i de crianga. 

S'ha especulat sovint que la resolució de la crisi d'identitat és més com
plexa per a I'adolescent adoptat que per al no adoptat. S'han estudiat qua
tre grans camps de dificultats psicológiques relacionades amb els conflic
tes d'identitat en els adoptats: 

1. Els trastorns en les primeres relacions objectals: 'El 1943, Clothier 
defensava que la perdua de la seguretat fonamental de la primera relació 
amb la mare biológica difícilment es podia compensar amb la millor de les 
mares substitutes. Amb la mateixa visió, més aviat negativa, de les dificul
tats que pot trobar el nin adoptat en I'establiment d'uns vincles primerencs 
segurs i estables, es manifesten Schechter (1960) i Simon i Senturia 
(1966). Aquests autors consideren que és difícil per al nin adoptat integrar 
els sentiments ambivalents cap als pares adoptius, de manera que per
metin una identificació realista i funcional. 

2. Complicacions edípiques o sexuals: Des de la psicoanalisi s'ha 
parlat de les dificultats que I'adopció pot comportar en tres arees del crei
xement emocional de I'adolescent adoptat, que poden afectar el desenvo
lupament d'una identitat sexual estable; unes dificultats relacionades amb 
complicacions edípiques i sexuals (Easson a Brinich, 1990): 1) el procés 
d'emancipació de I'adolescent deis pares adoptius; els adolescents adop
tats solen tenir més dificultats per resoldre els conflictes de dependencia
independencia que altres adolescents, atesa la seva especial vulnerabilitat 
a les experiencies de perdua, rebuig i abandonament; 2) la resolució deis 
impulsos incestuosos en les relacions adoptives, ates que la barrera in-
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cestuosa entre pares i fills o entre germans no és tan forta pel fet que no 
existeixen vincles de sang; 3) la identificació final amb els pares del ma
teix sexe i el desenvolupament consegüent de reciprocitat amb els pares 
del sexe oposat, ja que el manteniment de les fantasies sobre els pares 
biológics pot retardar I'acceptació i la identificació amb els pares adoptius. 

3. El «romang familiar»: Aquest conflicte apareix estretament Iligat a 
les complicacions sexuals o edípiques explicades. Forga autors, com ara 
Clothier (1943), Schechter (1960), Simon i Senturia (1966), han donat su
port a la hipótesi que la situació adoptiva afavoreix I'allargament i reforga
ment de les fantasies del «romang familiar», les quals impedeixen la iden
tificació de I'adolescent amb els seus paresadoptius. Brinich (1990) con
sidera que si I'adopció és un tema tan popular a la literatura, en els mites 
i els contes és perque ens permet la «fantasia del romang familiar». Aques
ta fantasia possibilita I'expressió de I'amor i I'odi al mateix temps, inicial
ment a pares diferents, els reals (dolents, castrants, limitadors ... ) i els ima
ginaris (perfectes), que s'integraran i conciliaran, amb el temps, en els pa
res reals. La resolució d'aquesta ambivalencia és més complexa en el si 
de la família adoptiva, on els «pares imaginaris» també són reals, i adqui
reixen per tant una forga especial. Siguin els pares biológics «els bons» o 
«els dolents», aquesta situació dificulta, segons els psicoanalistes, I'apre
nentatge de viure amb persones envers les quals tenim sentiments contra
ris, d'amor i d'odi, i dificulta la fusió deis impulsos d'amor i odi.8 

4. «Problemes genealógics»: Diferents autors (Wieder, 1978; Sants, 
1964; citats a Hoopes, 1990) donen suport a la idea que la manca de Iligams 
de sang complica el procés de consolidació de la identitat. El terme «estor
diment genealógic», utilitzat per primer cop per Sants, fa referencia a la con
fusió i incertesa del nin que, o bé no coneix els seus pares biológics, o bé en 
té un coneixement incert. Per a Sants, aquest estat d'incertesa podria perju
dicar de manera important la seguretat del nin i tenir repercussions en el seu 
desenvolupament, de manera que donaria Iloc a una autoimatge insegura i a 
un sentit confús de la identitat a I'adolescencia. Sants considera que les di
ferencies en I'aparenga o en les destreses intel'lectuals poden afectar la ca
pacitat d'un nin d'identificar-se amb els seus pares adoptius i dificultar el sen
timent de pertinenga i de seguretat que els acompanya. Frisk (1964 a Hoo
pes, 1990) considerava que la manca de coneixement deis antecedents fa
miliars en I'adolescent adoptat impedia el desenvolupament d'un «ego gene
tic», que és substitu'lt per un «fantasma hereditari». L'adolescent pot tenir in
certeses respecte al que passara a la próxima generació i pot pensar que si 

(8) Els pares adoptius poden tenir el mateix problema: el nin adoptat és seu, peró ha nascut 
d'altres pares i té gens aliens, de manera que, fácilment, alguns pares adoptius poden re
butjar obertament certs aspectes del seu fill adoptiu (com ara comportaments agressius, 
sexuals, etc.) que «no són seus», i situen els nins en una difícil situació en la qual, o bé 
han de rebutjar una part d'ells mateixos, o bé han de rebutjar els seus propis pares adop
tius (que també són part d'ells mateixos). 
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els seus pares biologics no foren capagos de fer-se carrec d'ell, potser és 
que eren d'alguna manera inferiors a altres pares. 

3. TEORIA DEL VINCLE DE BOWLBY 

John Bowlby, partint de la teoria psicoanalítica de Freud, i basant-se tam
bé en I'estudi de la formació de vincles en els animals (Lorenz, 1950 a Oel
val, 1994), estudia diversos casos de privació afectiva durant la infancia. El 
1944, Bowlby realitza un estudi sobre delinqüents juvenils i descobrí que un 
tret comú en les seves histories era la carencia d'atenció materna i d'afecte. 
El 1950, redacta un informe per a l'Organització Mundial de la Salut titulat 
Atenció Materna i Salut Mental, en el qual conclogué: "Considerem essen
cial per a la salut mental que el nadó i el nin petit experimentin una relació 
cal ida, íntima i continuada amb la mare (o substitut matern permanent) en la 
qual ambdós trobin satisfacció i goig». El seu coneixement deis treballs deis 
etolegs, el contacte amb Lorenz i els seus estudis posteriors el portaren a 
formular, a partir del 1958, la teoria del vincle. 

Segons aquesta teoria la relació amb els altres és una necessitat prima
ria i té un valor important per a la 'supervivencia deis individus. El nin no 
pot valer-se per ell mateix, i a partir del moment en qué comenga a des
plagar-se, cosa que sol succeir mesos després del naixement, mantenir-se 
proxim a un adult constitueix una garantia per a la seva supervivencia. Així, 
el fet que un nin es mantengui proxim a un adult serveix per protegir-Io de 
molts perills i la formació del vincle és una necessitat primaria que no es 
basa en altres necessitats. Bowlby denomina aquesta. primera relació 
«afecció» «<attachement» o «apego»). L'afecció és un Iligam durador que 
s'estableix per mantenir el contacte i que es manifesta en conductes que 
promouen aquest contacte (plorar, cridar o somriure, desplagar-se cap a 
I'adult, etc.); aquestes conductes es farien especialment intenses en les 
separacions o davant els perills (Oelval, 1994). 

Rutter (1990, 1a. ed. 1972) distingí entre els efectes a curt i a Ilarg ter
mini de la deprivació materna. S'entén per efectes a «curt termini» la res
posta immediata a una experiencia de deprivació i a la conducta mostra
da en els mesos següents, i per efectes a «llarg termini» aquells detectats 
uns anys més tard, bé després d'un breu període de deprivació o d'una 
privació continua i prolongada. Els efectes a curt termini s'estudiaren, so
bretot, en nins hospitalitzats o en guarderies residencials (Vernon i cols., 
1965; Yarrow, 1964; citats a Rutter, 1990) i es va observar en la majoria, 
pero no en tots, una primera reacció immediata d'angoixa i plors (que es 
denomina «període de protesta»), seguida per tristesa i apatia «<fase de 
desesperació) i, finalment, per una etapa en la qual el nin estava aparent
ment satisfet, pero semblava perdre I'interés pels seus pares ('desafecció', 
en termes de Robertson i Bowlby) (Bowlby, 1958, 1962, 1968; Robertson i 
Bowlby, 1952 citats a Rutter, 1990). Aquestes reaccions estan ben demos-
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trades. El que encara es discuteix és el seu significat clínic i els mecanis
mes psicologics implicats. Un altre símptoma observat és el retard en el 
desenvolupament (Provence i Lipton, 1962 a Rutter, 1990), especialment 
en les arees del Ilenguatge i en les respostes socials. 

Els efectes a Ilarg termini de la deprivació materna es comenc;:aren a 
plantejar des deis estudis clínics. Bender (1947 a Rutter, 1990), Bowlby 
(1946 a Rutter, 1990) i altres estudis revisats per Bowlby (1951) revelaren 
I'existéncia d'una correlació important entre la delinqüéncia, la psicopatia i 
múltiples experiéncies de separació i I'assisténcia a institucions. Rutter 
(1990) considerava que arran d'aquests estudis es podia arribar a la con
clusió que en nins amb alteracions seri0ses en la seva vida familiar prime
renca es descobrien problemes de conducta,9 de personalitat, de cognició 
i de desenvolupament físic, tot i que els resultats eren forc;:a heterogenis i 
que encara s'havia de determinar quin tipus de «deprivació» corresponia 
a certs ti pus de conseqüéncies a Ilarg termini. 

Una qüestió de gran interés teoric i practic i que ha estat poc estudia
da és la diferéncia entre la impossibilitat de formar vincles i la seva ruptu
ra. Si el factor nociu és la ruptura del vincle, aleshores els educadors d'ins
titucions haurien d'intentar no fomentar-los, perqué els nins sofrissin menys 
amb la separació. Si, en canvi, és la impossibilitat de formar vincles el més 
nociu, s'hauria d'afavorir una relació intensa i estable per tal d'estimular I'a
fecció deis nins. Sembla que, efectivament, els efectes de la ruptura del 
vincle i la impossibilitat de la seva formació són diferents. Pringle y cols. (a 
Rutter, 1990) descobriren que els nins estables quasi sempre havien romas 
amb les seves mares fins ben entrat el primer any i, per tant, havien tingut 
la possibilitat d'establir vincles aban s del seu ingrés. A més, els nins més 
estables havien viscut més sovint una relació més depenent i prolongada 
amb un progenitor o un substitut després de la institucionalització. Per con
tra, els nins mal adaptats no havien tingut la mateixa oportunitat de crear 
o mantenir vincles estables i es caracteritzaven per una incapacitat de re
lacionar-se amb adults o amb altres nins. O'altra banda, la comparació de 
nins que han viscut els primers tres anys de vida en una institució (amb 
una major dificultat per formar vincles) amb nins que han passat aquests 
anys en una llar familiar, mostra que els primers es caracteritzaven per la 
seva incapacitat a sotmetre's aunes regles, una abséncia de sentiment de 
culpa, un anhel d'afecte i una incapacitat per mantenir unes relacions du
radores (Golfarb, 1955 a Rutter, 1990). Sembla que, efectivament, existeix 
un períodé sensible (no «crític», terme amb connotacions d'irreversibilitat) 
per al desenvolupament de I'afecció rere el qual aquesta és molt més difí-

(9) Segons aquesta teoria, el nin agressiu, que ho romp tot, que es fa insuportable per als 
adults que I'envolten esta manifestant el seu malestar per les seves caréncies respecte a 
unes figures d'afecció; el seu comportament sera, a vegades, I'única manera d'aconseguir 
alguna atenció, encara que sigui negativa, de rebuigo de castigo 
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cil de crear. Aquest període comen9aria cap als 5 o 6 mesos i duraria al
menys fins als 2 o 3 anys, segons indiquen els resultats aparentment bons 
de nins que després d'una primera assisténcia institucional resideixen en 
aquesta edat en Ilars acollidores o adoptives. 10 

La importancia de I'afecció durant la vida futura és vital, segons Bowlby, 
ja que en les seves relacions d'afecció I'individu construira un model del món 
i de si mateix a partir del qual actuara, comprendra la realitat, anticipara el fu
tur i construira els seus plans. L'establiment d'aquesta primera relació tindra 
una gran importancia en les relacions socials posteriors i també en el desen
volupament intel'lectual del nin, atés que una relació d'afecció adequada sera 
una bona base perqué el nin explori el món amb seguretat, i li permeti una 
major independéncia. Avui se sap que una afecció segura augmenta I'explo
ració, la curiositat, la solució de problemes, el joc i les relacions amb els com
panys; en una paraula, permet una obertura major i més positiva al món. Les 
persones que establiren una vinculació segura amb les primeres figures sig
nificatives tenen més confian9a en elles mateixes, se sabeh estimades i aix6 
els dóna seguretat, confian9a en si mateixes i en els altres. En canvi, una 
afecció insegura fa que qualsevol conducta ambivalent o poc clara de les 
persones amb les quals un se sent vinculat afectivament s'interpreti com un 
rebuig total o derivi en la desesperació o en el rebuig. Aquests individus ne
cessiten contínues mostres d'afecte per sentir-se segurs perqué el seu model 
mental no inclou una idea interioritzada de I'altre com algú permanentment 
disponible, al qual podem recórrer quan el necessitem (Delval, 1994). Enca
ra que no tinguem proves concloents, diversos treballs semblen indicar una 
continu'ltat important entre les relacions infantils i les adultes. 11 Mary Main i 

(10) El vincle no es forma de cop, sinó que travessa diverses fases. Inicialment, durant els pri
mers mesos, el nin comen9a a atendre a les persones peró no sol diferenciar entre unes 
i altres, comen9a a interaccionar amb mirades, somriures, son s ... indiferénciats. A partir 
deis 3 mesos aproximadament, comen9a a produir respostes diferenciades cap a una o 
cap a unes poques persones, la/es que el cuida/en, i estableix amb ella/es un contacte 
especial. Aquesta fase dura fins als 6 meso s, més o menys. En una tercera etapa, a par
tir deis 6-7 mesos, el nin no sois diferencia clarament una persona sinó que intenta man
ten ir-se a prop d'ella o en contacte visual o directe. El nin ja no sois respon als senyals 
deis altres sinó que inicia ell mateix gestos i accions, comen9a a despla9ar-se sol i in
tentara seguir activament la figura d'afecció. En aquesta fase ja podem dir que existeix 
una "afecció" en el pie sentit de la paraula, la qual durara fins als 3 anys apraximada
me n\. La quarta fase, d'una naturalesa diferent, suposara la concepció, per part del nin, 
de la mare com un ésser independent, el qual comen9ara a entendre les seves motiva
cions, desigs, sentiments i estats d'anim. 

(11) Hazan & Shaver (1987 a Delval, 1995) diferenciaren tres tipus d'"afecció" en els adults: 
a) Evitació: Quan la persona se sent incómoda quan és a prop deis altres, li resulta difícil 
confiar-hi plenament i dependre'n, es posa nerviosa quan algú esta molt próxim i sovint 
les seves parelles reclamen precisament una major proximitat; b) Segur: Li resulta facil es
tar próxim, es traba cómode quan algú depén d'ells o quan són ells qui depenen d'un al
tre; no se solen preocupar pel fet de ser abandonats o perqué algú estigui a prop d'ells; 
e) Ambivalent: Traben que els altres es resisteixen a estar tan próxims com els agradaria; 
sovint els molesta que la parella no vulgui estar amb ells o no els estimi realment; desit
gen confondre's plenament amb I'altre i aquest desig fa por i allunya la gen\. 
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cols. (1985 a Delval, 1994) troba que els tipus d'afecció tendien a reproduir
se entre pares i fills, encara que alguns pares aconseguien rompre aquesta 
cadena intergeneracional quan era negativa. No podem dir, explica Delval, 
que les relacions infantils determinin les adultes de manera absoluta; una 
mala. relació pot compensar-se amb altres relacions posteriors millors encara 
que tampoc no hem de menysprear la importancia deis primers contactes so
cials en la vida posterior. 

4. TEORIES BIOGENETIQUES 

Una possible explicació de les diferencies en el desenvolupament (in
tel'lectual, comportamental, etc.) entre els nins adoptats i no-adoptats és 
I'existencia d'un bagatge genetic desfavorable entre els primers en com
paració amb els segons. Cap a finals del segle passat es féu un esfory 
molt important per estudiar els factors que influeixen en la personalitat i les 
capacitats humanes, amb la finalitat de millorar la raya. En aquest movi
ment, el britanic Francis Galton (1822-1911) dedica tota la seva vida a I'es
tudi de la variabilitat humana, social, intel'lectual i temperamental. Galton 
con cebé dues grans fonts de variabilitat que han estat objecte d'estudi du
rant tot aquest segle: I'herencia i I'ambient, «nature i nurture», la qüestió ha 
estat: quin és el pes relatiu de cada un d'aquests factors en el desenvolu
pament huma? 

En el debat d'aquest segle s'ha passat alternativament, i en funció de 
la perspectiva teórica de referencia, d'emfasitzar la importancia de 1'
herencia excloent-ne I'ambient, a la situació inversa, maximitzar la re
IIevancia de I'ambient tot ignorant-ne la base biológica. Darrerament, i 
coincidint amb una major confianc;:a en les dades empíriques, s'estan 
adoptant postures menys extremes i probablement més enriquidores. Mo
derns models matematics fan possible fins i tot mesurar la interacció de 
factors genetics i ambientals (Plomin, De Fries i Loehln, 1977 a Cadoret, 
1990), per coneixer com determinats entorns augmenten i disminueixen 
significativament la probabilitat que comportaments geneticament determi
nats es manifestin. La consideració deis factors genetics aporta una di
mensió clau a la comprensió del comportament huma, ja no podem ac
ceptar que els nins són una «tabula rassa» sense res més. 

En el camp de I'educació, hi ha sovint reticencies a I'hora de reconéi
xer el pes de les variables genetiques, ates que aquestes són interpreta
des com «uns condicionants insalvables». Plomin (1995: 33) ens revela 
nous enfocaments sobre aquest tema quan ens diu que «". heritability 
does not imply untreatability». Encara que pugui semblar paradoxal, el co
neixement del risc genétic ha de ser una ajuda per a la predicció i la pre
venció (Rutter i cols., 1990 a Plomin 1995). La investigació sobre la in
fluéncia de la genética en el comportament ens dóna la millor evidencia de 
la influéncia deis factors no genétics en el desenvolupament del compor-
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tament i demostra que els factors genétics sumen menys de la meitat de 
la variancia de la majoria de desordres i dimensions comportamentals. 
Hem de tenir ciar que la influéncia genética es refereix a predisposicions 
probabilístiques més que a una programació predeterminada. Les investi
gacions més recents sobre la influéncia deis factors genétics ja no se cen
tren tant en la recerca de relacions directes entre diferents trastorns psi
quiatrics o trets de personalitat i I'heréncia genética, sinó en la influéncia 
d'aquesta darrera en la relació entre el desenvolupament del nin i el seu 
entorn ambiental. 

O'entrada, les recerques efectuades la darrera década sobre aquest 
tema coincideixen en un resultat clau: la contribució deis factors genétics 
sobre les mesures del clima de I'entorn familiar. Aquesta influéncia signifi
cativa de la genética s'ha detectat en diferents estudis amb dissenys 
genétics que inclouen bessons idéntics i fraternals, germans adoptius i no 
adoptius, germans per part deis dos pares i germanastres, pares adoptius 
i no adoptius i la seva descendéncia, i combinacions d'aquests dissenys 
com els d'adoptats i bessons criats separats (OeFries i cols., 1994; Plomin 
i cols., 1994; Plomin i cols., 1988; Braungart, 1994; Lytton, 1977, 1980; 
Rende i cols., 1992; Reiss i cols., 1994; Rowe, 1981, 1983; Baker i Oaniels, 
1990; etc. citats a Plomin, 1995). Els estudis de comportament genétic ini
cials utilitzaven autoinformes sobre el clima familiar, de manera que els in
vestigadors no podien saber si aquests donaven una informació verídica 
sobre I'entorn familiar real o simplement sobre les percepcions d'aquest 
entorn que podien estar genéticament afectades (Hur i Bouchard, 1995 a 
Ge i cols., 1996). Els estudis més recents han comprovat que es detecten 
les mateixes contribucions genétiques a partir deis informes deis pares 
(Plomin i cols., 1994) i de les observacions gravades i codificades de les 
interaccions familiars (Ounn i Plomin, 1986; O'Connor i cols., 1995; Rende 
i cols., 1992 a Ge i cols., 1996).12 

O'altra banda, la reconeguda correlació entre les mesures d'entorn fa
miliar i les de resultats en el desenvolupament s'han interpretat sovint en 
una única direcció: el comportament parental és considerat la causa del 
comportament deis nins, mentre que la relació de causalitat contraria, de 
fills a pares, tan sois ha estat suggerida a nivell teoric (Russell i Russell, 
1992 a Plomin, 1995) i poc explorada a nivell experimental. Existeix, 
pero, una tercera explicació alternativa a la correlació entorn-ajustament 

(12) En un estudi s'observa, per exemple. la interacció mare-fill al, 2 i 3 anys de germans 
adoptats i no adoptats, i es va comprovar que el factor afecte/atenció maternal presenta
va unes majors correlacions entre els germans no adoptats (genéticament relacionats) 
que entre els adoptats (no relacionats genéticament) (Rende i cols., 1992 a Plomin, 1995; 
Colorado Adoption Project). En un altre estudi, les correlacions entre bessons idéntics, pel 
que fa a diferents variables de tracte parental, com ara jugar amb el nin o I'ús del raona
ment, eren majors que entre bessons fraternals entre els idéntics (amb la mateixa carre
ga genética) a I'edat de 2 anys (Lytton, 1977, 1980 a Plomin, 1995). 
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(o entorn-desenvolupament del nin), que és la integració d'un «tercer 
factor», el factor genétic, que podria explicar part de les associacions 
entre mesures de I'entorn i comportamentals; podríem parlar d'una me
diació genética en les associacions entre entorn familiar i ajustament psi
cosocial (Plomin, 1995). 

Ja que s'observa que els factors genétics contribueixen a les mesures 
de I'entorn i que, a la vegada, contribueixen a les mesures deis resultats 
del desenvolupament, és probable que els factors genétics siguin, en part, 
responsables de la predicció deis resultats del desenvolupament des de 
les mesures ambientals. La recerca feta en aquest sentit es basa en 
aquesta hipótesi (Plomin, 1995). La correlació genotip-entorn es refereix, 
així, a la correlació entre les influéncies genétiques i ambientals sobre un 
determinat tret comportamental o de personalitat. S'han descrit tres tipus 
de correlacions genotip-ambient en la literatura sobre aquesta matéria, que 
s'estudien a partir de diferents dissenys de recerca (Plomin i cols., 1977 a 
Plomin, 1995): a) Correlació genotip-entorn passiva: El nin hereta passiva
ment de I'entorn parental el que esta correlacionat amb les seves predis
posicions genétiques; b) Correlació genotip-entorn reactiva: Experiéncies 
deis al'lots que deriven de les reaccions de I'altra gent pel que fa a les se
ves propensions genétiques; e) Correlació genotip-entorn activa: Els nins 
seleccionen, modifiquen, construeixen i reconstrueixen experiéncies que 
estan correlacionades amb les seves propensions genetiques. 

Aquests nous enfocaments sobre I'estudi del desenvolupament huma 
obren noves vies de recerca i de comprensió. Veiem que els factors gené
tic s no sois contribueixen a determinats desordres en els nins, sinó també al 
fet que aquests realitzin una construcció activa de I'experiencia que estigui 
correlacionada amb les seves predisposicions genétiques. La hipótesi que 
els factors genetics estan implicats en la manera com els nins seleccionen, 
modifiquen i creen els entorns que ells experimenten no és nova (Scarr i Mc
Cartney, 1983 a Ge et al., 1996) encara que mai no s'hagués arribat a de
mostrar. Aixó implicara que la prevenció no sois s'haura de basar en factors 
de risc ambientals i genetics, sinó també en factors de risc genotip-entorn, 
que es troben en la correlació entre genetica i ambient. Des d'aquesta pers
pectiva, les mesures ambientals tradicionals no poden considerar-se estric
tament com a tals, ja que avui sabe m que inclouen efectes genétics. Aquest 
raonament ha portat alguns investigadors a afirmar que la investigació sobre 
socialització en famílies on els individus estan relacionats geneticament és 
fonamentalment defectuosa (Rowe, 1994 a Plomin, 1995). Encara que les te
ories del desenvolupament ja s'han anat decantant des deis models passius 
del desenvolupament cap als models que reconeixen el rol actiu deis nins en 
la mOdificació, selecció i creació deis seus entorns, la investigació no sol 
abordar amb consistencia aquests plantejaments. Amb aquest objectiu 
s'haurien de crear instruments per mesurar I'entorn que fossin capagos de 
reflectir millor el rol actiu del nin en la construcció i en la reconstrució de la 
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seva experiéncia (Pike i cols., 1994 a Plbmin, 1995), s'haurien d'aplicar unes 
mesures de I'entorn que estiguessin menys influenciades per factor s gené
tic s 13 com també unes relacions entorn-ajustament que no soIs fossin signi
ficatives sinó molt robustes per tal de permetre I'estudi posterior de possibles 
implicacions genétiques (Plomin, 1995). 

5. TEOR/ES COGNITIVES 

Brodzinsky (1990) presenta el Model d'estrés i afrontament en /'ajusta
ment a I'adopció deis nins, desenvolupat a partir deIs seus treballs ante
riors sobre el desenvolupament cognitiu i sobre els factors psicosocials en 
I'ajustament a I'adopció (Brodzinsky, 1984, 1987; Brodzinsky et al, 1980; 
Brodzinsky i Huffman, 1988; Brodzinsky, Singer i Braff, 1984; Brodzinsky et 
al, 1986). Aquest model es fonamenta en el treball de Lazarus i col'labo
radors sobre I'estrés i el seu afrontament (DeLonguis et al, 1982; Lazarus 
et al, 1985; Lazarus i Folkman, 1984 citats a Brodzinsky, 1990)14 i en el mo
del psicosocial d'Erikson (Brodzinsky, 1992) sobre les principals tasques 
psicosocials que ha d'afrontar la persona al Ilarg de la seva vida en els set 
estadis del desenvolupament. 15 

Un pressupost basic del model de Brodzinsky (1987), provinent de les 
teories psicodinamiques, és que I'adopció implica pérdues diverses. Brod
zinsky (1987) considera I'adopció com a una experiéncia estressant,16 en 
la mesura que implica per al nin pérdues que augmentaran la seva vulne
rabilitat als problemes emocionals i coniportamentals. Aquest autor ha sug
gerit que la majoria d'aspectes considerats patogénics en el comporta-

(13) En els estils disciplinars parentals s'ha comprovat, per exemple, que el control parental 
mostra una menor influéncia genética (genética del nin) que la dimensió d'afecte (accep
tació-rebuig parental) (Rowe, 1981, 1983 a Plomin, 1995). Interpretant aquests resultats 
s'ha suggerit que el control parental és una dimensió amb una direccionalitat de pares a 
fills més clara, en el sentit que els pares orienten, dirigeixen i controlen els seus fills de 
manera més o menys 'planificada, seguint unes pautes, mentre que I'afecte parental se m
bla una qüestió de resposta a la disposició del nin més que una elecció conscient deis 
pares (Lytton, 1991). 

(14) Lazarus i cols. (1984) i Lazarus & Folkman (1985) no sois consideraren la interacció entre 
estímul i resposta com a component básic de I'estrés, sinó que incorporaren processos 
d'avaluació cognitiva, d'afrontament de I'estrés i de mecanismes de defensa i del context 
social en un model comprehensiu del rol de I'estrés en el desenvolupament de la mal al
tia física i psicológica. 

(15) Erikson contemplava cada estadi de la vida com a conflicte entre dues posicions oposa
des (confianQa vs. desconfianQa, autonomia vs. Ilástima o dubte, iniciativa vs. culpabilitat, 
competéncia VS. inferioritat, etc.). Quan el conflicte es resol i I'individu passa al següent 
estadi, el conflicte anterior es fa menys rellevant, peró mai no desapareix, sinó que se m
pre estem Iluitant per les qüestions que sembla que hem resolt en etapes prévies de la 
vida (Brodzinsky et al., 1993). 

(16) Les diferents teories que tracten el tema de I'adopció coincideixen totes en aquesta as
sumpció. 
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ment del nin adoptat no són més que manifestacions incompreses d'un 
procés d'adaptació de dol. Es parla d'un sentiment de pérdua que, evi
dentment, es viura amb intensitat diferent i tindra diferents implicacions en 
funció de la historia particular de cada nin, pero que existira fins i tot en el 
nin adoptat amb dies o mesos, que no ha conegut als seus pares biolo
gics. Brodzinsky (1990) no es refereix sois al sentiment de pérdua deis pa
res biologics i deis orígens quan el nin comenc;:a a comprendre les impli
cacions de ser adoptat, sinó també a la pérdua d'estabilitat de la relació 
amb els seus pares adoptius (Brinich, 1980; Brodzinsky, 1987; Nickman, 
1985), a la pérdua d'ell mateix (Brodzinsky, 1987) i de la continu'ftat gene
racional (Sants, 1964 a Brodzinsky, 1990) i a la pérdua d'estatus pel fet de 
«ser diferent" (Kirk, 1984; Nickman, 1985).17 

Acceptada I'existéncia d'un sentiment de pérdua, es planteja que I'ajus
tament del nin (a curt i a Ilarg termini) esta mediatitzat per diferents proces
sos de valoració cognitiva (Cognitive Appraisal) i pels seus esforc;:os d'afron
tament de I'estrés (Coping Efforts). La valoració cognitiva inclou tant la inter
pretació del nin sobre el significat de ser adoptat i el seu potencial com a 
factor que provoca estrés, com I'avaluació subjectiva deis propis recursos 
per fer front al conflicte. La capacitat d'afrontament inclou una varietat d'es
tratégies que entren en funcionament com a res posta a I'estrés percebut per 
I'adopció, estratégies focalitzades en el problema (acció instrumental, nego
ciació, recerca de suport, d'informació, etc.) o focalitzades en I'emoció (mi
nimització, negació, distanciament, autoculpabilització, etc.). 

D'altra banda, la valoració cognitiva i els esfon;:os d'afrontament de
. pendran d'una gran quantitat de variables personal s com ara I'autoestima 
del nin, el seu sentit de competéncia i control, els valors, el nivel! de fun
cionament cognitiu, etc. L'experiéncia clínica suggereix que els nins amb 
una baixa autoestima, amb un pobre sentiment d'autoeficacia i amb un 
sentit del control personal disminu'ft, tendeixen a avaluar la seva adopció 
com una experiéncia més negativa. És freqüent que aquests al·lots, diu 
Brodzinsky (1990) s'autoculpabilitzin per raó de I'abandonament que han 
sofert i tinguin sentiments de depressió, introversió i comportaments d'in
comunicació o, a la inversa, que culpin els seus pares adoptius o biologics 
(o a altres) per aquestes raons, i presentin un comportament més externa
litzador com ara I'agressivitat, un comportament d'oposició, mentides, ro
batoris, etc. (Brodzinsky, 1987). Altres variables personals que també con
sidera I'autor són el sentit de confianc;:a interpersonal del nin i el grau de 
compromís de la família adoptiva, dues variables que formen part d'un pro-

(17) Molts autors parlen també deis sentiments de pérdua deis pares adoptius, pérdua de la 
seva capacitat reproductora (sobretot, tradicionalment, en els casos d'esterilitat) i pérdua 
deis primers dies, mesos o anys de la vida del seu fill. Els pares han de superar ade
quadament aquests sentiments per poder ajudar el seu fill a afrontar els seus (Howe, 
1992). 
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cés de vinculació més general al qual han fet referencia nombrosos autors 
en el context de I'ajustament de I'adopció (Brodzinsky, 1987; Fahlberg, 
1979; Singer i cols., 1985; Steinheuer, 1983; Yarrow i Goodwin, 1973; Ya
rrow i cols., 1973; citats a Brodzinsky, 1990). 

Totes aquestes variables personals estaran relacionades amb unes varia
bles biologiques i ambientals. A partir d'aquestes darreres Brodzinsky (1990) 
desenvolupa la recerca i les teories que acabe m de comentar. A més, el mo
del és circular, de manera que considera que els resultats adaptatius a curt 
termini tindran una influencia directa sobre diverses variables personals i una 
influencia indirecta a través del seu impacte sobre experiencies ambientals 
més generals (Fig. 1). Així, des d'aquest model, I'ajustament a I'adopció és 
entes com un procés transaccional en el qual les variables personals, els 
processos avaluatius i d'afrontament i els resultats de I'adaptació estan en 
una interacció contínua. 

Brodzinsky (1990) recull, en la teoria que comentem, els resultats de les 
seves investigacions sobre els canvis en la comprensió i concepció de I'a
dopció que tenen Iloc a través del desenvolupament deis nins i adoles
cents adoptats (Brodzinsky i cols., 1984a; Brodzinsky, 1987; Brodzinsky i 
cols., 1980; Singer i cols., 1982; Brodzinsky i cols., 1986; citats a Brod
zinsky, 1990). A partir del model d'Erikson del cicle vital, Brodzinsky i cols. 
(1993) expliquen el procés a través del qual I'adoptat realitza, al lIarg de 
tota la seva vida, dues tasques fonamentals: la recerca de la propia iden
titat i I'afrontament de I'experiencia de perdua. 

Reflexions finals 

Tot i I'especial inclinació que qualselvol de nosaltres pot tenir cap a una 
o altra de les teories a que he fet referencia en les pagines anteriors, crec 
que hem d'acceptar la important contribució que totes i cada una fan a la 
comprensió de la prablematica de I'adopció. Crec que són teories com
plementaries i, sens dubte, I'evolució de les ciencies socials i de la ciencia 
en general, no ens permet aferrar-nos a explicacions parcials o simplistes 
del funcionament huma. Tots podem estar d'acord en que factors sociolo
gics, psicologics (intrapersonals i interpersonals) i biologics conformen 
una espessa xarxa d'elements en interacció contínua que són necessaris 
per comprendre la institució adoptiva (i la realitat humana), pero es fa difí
cil coordinar esforyos entre disciplines tradicionalment tan oposades i dis
senyar estudis on es contemplin en profunditat aquestes dimensions. Pot
ser els investigadors de tendencia biogenetica són els que s'han aventurat 
més en la consideració simultania de factor s ambientals i biologics i en 
I'estudi de la seva interacció, més enlla deis plantejaments teorics. Aquest 
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Nivell Cognitiu 
Autoestima 
Sentiment d'autoeficacia 
Sentiment de control 
Compromís 
Confian~a interpersonal 
Valors 

Variables Ambientals 

Demandes, Tensions i Recur-
sos culturals i Socials Valoració Cognitiva Esforfos d'Afrontament 

Suport Social Valoració primaria Focalitzats en el problema ~ . i Resultats d'adaptació I ~ 

Demandes Tensions i Recursos Valora ció secu ndaria Focaltzats en I'emoció 
Familiars 
Historia ocupacional 

Variables Biológiques 

Genética 
Experiéncies Prenatals/Re-
productives 

-

FIG. 1: «Model d'Estrés i Afrontament en I'Ajustament a /'Adopció deIs Nins" Brodzinsky, D.M. (1990: pag.11) 
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és un repte que tenim pendent en el camp de I'adopció, sobretot tenint en 
compte que I'adopció, com en els estudis de bessons separats des de 
molt joves, constitueix un ambit privilegiat per a I'estudi de la influencia de 
I'herencia i de I'ambient en el comportament huma. 

Hem analitzat en aquest article possibles explicacions o possibles fac
tors de les dificultats o problemes detectats en el desenvolupament psico
social deis nins adoptats. Aquest plantejament pot transmetre una visió 
pessimista de I'adopc.ió, que no correspon, de cap manera, als meus plan
tejaments. Certament, la gran majoria d'estudis en mostres no clíniques 
constaten I'existencia de diferencies entre els grups de nins adoptats i no 
adoptats a favor d'aquests darrers, sobretot pel que fa a trastorns d'exter
nalització (vegeu Ferra, 1998). Pero hi ha una clara unanimitat entre tots 
aquests autors, especialment en els estudis més recents, en la idea que 
les diferencies trobades són de petita magnitud i que la condició adoptiva 
explica sois una petita part de la variancia en les puntuacions deis nins. 
Els resultats més positius i afinats de les darreres decades donen una imat
ge molt menys radical deis riscs de I'adopció, i molt més associada a les 
característiques idiosincratiques de cada nin, cada historia i cada entorn 
familiar adoptiu que a I'estatus adoptiu per se. Així i tot, sembla que els 
nins adoptats presenten, durant els anys escolars i de I'adolescencia, un 
ajustament psicosocial lIeugerament inferior al que els correspondria en 
funció del seu entorn sociocultural i educatiu. Les teories que hem exposat 
pretenen donar una explicació d'aquests resultats i tenen, al meu entendre, 
una doble lectura: d'una banda, la seva existencia palesa la realitat d'una 
problematica específica i multidimensional associada a I'adopció; d'altra 
banda, obre tot un ventall de possibilitats d'investigació, d'intervenció i de 
prevenció associades igualment a I'adopció. 
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Encontramos un amplio 
abanico de perspectivas 
teóricas que han intentado 
explicar, a lo largo de las 
cuatro últimas décadas, la 
mayor vulnerabilidad de los 
niños adoptados, en cuan
to a su ajuste psicosocial. 
Esta vulnerabilidad ha que
dado reflejada en un im
portante número de estu
dios de niños adoptados, 
tanto en nuestras clínicas 
como no-clínicas, pero no 
se acaba de llegar a un 
consenso respecto a su 
magnitud y significación 
social. En el presente artí
culo, a partir de un breve 
recorrido histórico sobre la 
investigación en este ámbi
to, se pretende ofrecer una 
panorámica de las princi
pales orientaciones teóri
cas que han intentado ex
plicar las razones y/o me
canismos de las dificulta-
. des en el desarrollo psico
social de los niños adopta
dos. 

Abstracts 

Nous avons trouvé un large 
éventail de perspectives 
théoriques qui ont tenté 
d'apporter une explication, 
au long des quatre dernié
res décades, á la plus 
grande vulnérabilité des 
enfants adoptés en ce ·qui 
concerne leur adaptation 
psychosociale. Cette vulné
rabilité s 'est trouvée ref/é
tée dans un grand nombre 
d'études d'enfants adoptés 
aussi bien dans des 
échantillons cliniques que 
dans des échantillons non
cliniques mais on ne par
vient pas á atteindre un 
consensus en ce qui con
cerne son ampleur et sa 
signification socia/e. Oans 
cet article, á partir d'un 
bref parcours historique 
parmi la recherche dans ce 
domaine, on prétend ap
porter une panoramique 
des principales orientations 
théoriques qui ont tenté 
d'expliquer les raisons 
et/ou les mécanismes des 
difficultés dans le dévelop
pement psychosocial des 
enfants adoptés. 

Reflexions i recerques 

There is a wide range of 
theoretical perspectives 
that have, over the last four 
decades, tried to explain 
the greater vulnerability of 
adopted children as re
gards psychosocial adjust
mento This vulnerability has 
been seen in a significant 
number of studies on 
adopted children, both in 
clinical and non-clinical 
samples, but consensus 
has not been reached re
garding its magnitude and 
social significance. This ar
ticle, starting from a brief 
historical summary of rese
arch into this field, offers a 
panorama of the main theo
retical directions that have 
tried to explain the reasons 
and/or mechanisms behind 
adopted children's difficul
ties in psychosocial de ve
lopment. 
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