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La tesi d’aquest article és que l’anomenada 
síndrome d’alienació parental (SAP) és:

- Una forma de tractar un conflicte com 
una malaltia.

- Una nova arma poderosa contra les do-
nes. A alguns fòrums es parla concreta-
ment d’una forma de violència contra les 
dones.

- Un perjudici i un factor de risc per als menors 
des de la seva irrupció al món de la justícia.

- Una involució en els drets humans dels in-
fants i de les dones si es consolida la seva 
infiltració als tribunals.

Com a premissa de tota la exposició s’ha 
de deixar clar que durant els processos de 
crisi de parella, és indiscutible que els me-
nors resulten afectats i que, entre d’altres 
manifestacions, es puguin produir situacions 
critiques on un infant rebutgi un dels pro-
genitors. Per altra banda, també és inqües-
tionable que massa vegades aquests, tant 
l’home com la dona, no tenen el grau de 
maduresa per comportar-se adequadament. 
Per tant no es posa en dubte l’existència més 

o menys freqüent de manipulacions, utilit-
zacions dels menors, etc.

Dins aquesta problemàtica és inevitable refe-
rir-nos a la curta tradició que encara té el di-
vorci al nostre país, en comparació amb altres
de l’entorn europeu. Per situar quantitativa-
ment el tema també hauríem de reconèixer
que segons la Memòria del Tribunal Superior
de Justícia de les Balears de 2007, la majoria de
les crisis de parella es resolen de forma consen-
suada (contenciosos, 629 i consensuats, 1.511).
Per tant, els processos contenciosos de divorci
o separació representen un 41% del total.

 

 
 
 

 
 

Concepte

En medicina, una síndrome (del grec syndro-
mé, concurs) és un quadre clínic o conjunt 
simptomàtic amb un cert significat i que té 
una certa identitat; es a dir, un grup significa-
tiu de símptomes o signes que concorren en el 
temps i amb causes o etiologies variades.

Tota síndrome és una entitat clínica, que as-
signa un significat particular o general a les 
manifestacions semiològiques que la compo-
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sen. La síndrome és plurietiològica, perquè 
aquestes manifestacions semiològiques po-
den ser produïdes per causes diverses.

Si bé per definició, síndrome i malaltia són 
entitats clíniques amb un marc conceptual di-
ferent, a la patologia hi ha situacions “grises” 
que a vegades fan difícil una correcta identifi-
cació en certs processos morbosos d’una cate-
goria o d’una altra.

Breu història

L’any 1985, Richard Gadner, metge nord-ameri-
cà en qualitat de pèrit judicial i dins el marc d’un 
litigi de divorci per la custòdia dels fills, parla per 
primera vegada del que ell anomena la síndro-
me d’alienació parental. L’any 1987 publica en 
la seva pròpia editorial “The Parental Alienation 
Syndrome and the Differentiation Between Fa-
bricates and Genuine Child Sex Abuse”. Segons 
aquest autor, un progenitor (la mare, en més del 
90% dels casos) aliena al fill en contra del pare en 
el context de la disputa per la custòdia al·legant, 
gairebé sempre, falses acusacions d’agressió 
sexual cap al fill o la filla per part del progenitor. 
Gardner utilitza la paraula alienar en el sentit 
que el nin o la nina que està influït, normalment 
per la mare, tendria una percepció distorsionada 
de l’altre progenitor. La proposta de l’autor és 
que judicialment es doni la custòdia del menor 
o la menor al progenitor rebutjat, interrompent 
totalment la comunicació amb la mare (normal-
ment serà ella l’alienadora), de tal manera que 
es pugui “desprogramar” el menor.

Crítica

Quatre punts que consider clarament febles 
del SAP:

Primer

El principal i gairebé únic referent teòric se-
gueix essent Gardner. No trobam referències 

al SAP, no tan sols als principals manuals sobre 
malalties mentals (DSM-4 i per l’OMS a través 
de la seva Classificació Internacional de Malal-
ties, CIM-10) elaborats després de llargues 
investigacions pels grups d’experts de la co-
munitat científica internacional, però tampoc 
trobam gaires articles a les principals publica-
cions científiques o bases de dades mèdiques, 
malgrat els seus quasi 25 anys d’existència. 

A diferència d’altres produccions científi-
ques, els treballs de Gardner segueixen molt 
tancats a aportacions externes. Des que es va 
crear es mantenen inalterable la definició, els 
símptomes i els distints graus d’intensitat de 
tractament proposats. És el que s’anomena un 
sistema conceptual tancat.

El seu coneixement i difusió ha estat possible 
bàsicament perquè existeix la xarxa d’Internet, 
sobretot a través d’associacions de pares.

Segon

Autoritarisme: introdueix una mesura, la terà-
pia de l’amenaça, que en sí mateixa és anti-
terapèutica, tant per a l’infant com per a la 
mare. Uns dels factors que esmenta l’autor 
per saber si estam davant un SAP lleu, mode-
rat o sever és la “freqüència de denuncies a la 
policia o als serveis de protecció de menors”. 
Per tant, exercir un dret de la persona arriba a 
convertir-se en un símptoma. 

En relació a aquest aspecte, tan sols cal fer es-
ment a un parell de frases del senyor Gardner, 
quan es refereix al terapeuta especialitzat en 
SAP (*):

Tales terapeutas deben saber exactamente qué 

amenazas pueden utilizar para dar apoyo a sus 

sugerencias, instrucciones, e incluso manipula-

ciones, yo no vacilo en usar la palabra amena-

zas. La vida está llena de amenazas.

Los terapeutas que trabajan con niños del AP 

deben sentirse cómodos con métodos alter-

nativos de terapia. La terapia que impica un 

enfoque autoritario al tratamiento... Ellos de-
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ben sentirse cómodos trabajando sin la confi-

dencialidd tradicional tan necesaria al trata-

mieto estándar. Ellos deben sentirse cómodos 

amenazando a padres alienadores así como 

a los niños... Tales terapeutas deben sentirse 

cómodos con enfoques de confrontación....Lo 

que es el mejor interés en los casos de SAP es 

que los niños sean forzados a visitar al padre 

alienado. Los terapeutas que no se sientan 

cómodos con lo que yo llamo “terapia de la 

amenaza” no debe trabajar con las familias 

de SAP.

Tercer

Misogínia. Aquesta teoria considera la dona 

com a causa principal del SAP. Llevat que nor-

malment la mare és qui té la custòdia, així i 

tot en Gardner afegeix que en la dona hi ha 

facultats específiques i d’origen “natural”, 

que la farien alienadora.

Sort que ja fa cinquanta anys que Simone 

de Beauvoir (1908-1980) qüestionant la tesi 

freudiana (1856-1939) de què l’anatomia és el 

destí ens va ensenyar que “no es neix dona si 

no que s’arriba a ser-ho”.

Quart

És un tema amb una gran càrrega ideològica 

i per tant ataca el concepte de seguretat jurí-

dica que és el fi primordial i la raó de ser de 

l’estat de dret.

És necessari saber quins posicionaments pú-

blics hi ha hagut sobre el tema. He triat tres 

punts de vista directament relacionats amb la 

qüestió, la part sanitària, la judicial i part de la 

societat civil reivindicativa: 

1. Posicionament de professionals de la 

medicina i de la salut mental. Per ordre 

cronològic

a) Manifest de distints professionals, del 2 de 

desembre de 2007, que té cinc conclusions:

- El SAP no és ciència sinó la descripció 

esbiaixada d’un fenomen real que es 

dóna en l`àmbit legal, interpretat sota 
paràmetres de la ideologia patriarcal.

- Els pretesos criteris diagnòstics són nuls 
lògicament i científica perquè no és co-
rrelacionen amb cap patologia identifi-
cable.

- La intervenció terapèutica que reco-
mana el SAP és una coacció legal que 
deixa els menors en una situació de risc 
extrem.

- La ideologia que sustenta el SAP és 
obertament pro pedòfila i sexista.

- Allà on va néixer s’ha iniciat un fort 
i decidit moviment per impedir que 
s’admeti com a prova judicial.

b) Posicionament de l’Associació Espanyola 
de Neuropsiquiatria.

Aquesta associació va fer l’any passat un 
estudi molt complet sobre el SAP, “La 
construcción teórica del síndrome de alie-
nación parental como base para cambios 
judiciales de custodia de menores. Análi-
sis sobre su soporte científico y riesgos de 
su aplicación”. Entre d’altres crítiques fa 
les següents:

- Debilitat argumentativa. Pensament 
circular (significa que agafes com a 
premissa allò que vols demostrar). Les 
inferències respecte del sentit d’una 
conducta, en aquest cas del nin, no són 
fets inequívocs, sinó valoracions i atri-
bucions que pertanyen en gran mesu-
ra a l’observador. Contínues fal·làcies 
(raonament incorrecte) argumentati-
ves, com per exemple la premissa de 
Gardner que diu “la negació del SAP és 
la defensa primària de l’alienador”; per 
tant es desplaça el pes de la prova i així 
tot el que digui o faci el progenitor pre-
sumptament alienador es considerarà 
símptoma i per tant una confirmació 
constant del diagnòstic.
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- L’aplicació que es fa d’unes mesures 

terapèutiques sense cap consistència 

científica prèvia, constitueix una excep-

ció bioèticament inadmissible. (“Una 

investigación que no se lleva a cabo de 

acuerdo con los cánones de la ciencia no 

es ética. Los proyectos de investigación 

deben ser aprobados por un comité 

ético debidamente constituido....”. De-

claració de Madrid. Assemblea General 

de l’Associació Mundial de Psiquiatria. 

Madrid, 25 d’agost de 1996).

- Edat del nin. Segons avança l’edat, el 

nin adquireix més capacitats cognitives. 

En canvi, el conjunt dels vuit símptomes 

del SAP es consideren vàlids a totes les 

edats.

I finalment afirmen textualment després de 

l’exhaustiu estudi:

Desde esta asociación científica consideramos 

por todo ello que el sistema judicial debe revi-

sar el empleo del SAP y sus medidas, que bajo 

el reclamo de «terapéuticas» sólo pueden ge-

nerar daño psíquico y perversión del uso de la 

ciencia.(*)

2. Poder judicial

Veurem primer l’opinió del Consell del 

Poder Judicial, que és l’òrgan de govern 

autònom del poder judicial i, segons la 

Llei orgànica 6/1985, el Poder Judicial, 

té, entre d’altres, la competència de la 

formació dels jutges i magistrats i la com-

petència implícita de millorar l’efectivitat 

de la tutela judicial dels drets i interessos 

legítims de la ciutadania. No el podem 

considerar gens sospitós de radicalitat ni 

de feminisme.

El mes de novembre de 2008 va publicar 

una guia de criteris d’actuació jurisdiccio-

nal en front de la violència de gènere, 

tenint en compte les aportacions i con-

clusions fetes a un curs de valoració del 

dany de les víctimes de violència de gène-

re, celebrat a Madrid el mes de setembre 

de 2007, organitzat també per el Consell 

del Poder Judicial.

Ara el Consell diu:

La especificidad del fenómeno de la violencia 

contra las mujeres en el ámbito regulado por 

la Ley Integral ha supuesto la aparición en es-

cena de reacciones para su minimización que 

no pueden ser desconocidas a la hora de resol-

ver. [...] La utilización del llamado Sídrome de 

Alienación Parental, o la de una denominación 

alternativa pero con la misma virtualidad, para 

explicar y tratar de solucionar los problemas de 

relación entre padres e hijos tras una situación 

de crisis matrimonial -una de las reacciones re-

feridas- es una preocupante realidad cada vez 

más común... En estos casos, singularmente, la 

aversión o rechazo de los menores a las visitas 

del progenitor no custodio puede explicar-

se sin recurrir a la teoría pseudo-científica de 

Gardner, bien por la ansiedad normal del me-

nor tras la separación de sus padres, bien por 

la inquietud ante la ausencia del progenitor 

custodio durante la visita, bien por el compor-

tamiento inapropiado de uno de los progeni-

tores, o bien por la existencia de una violencia 

previa por parte del padre hacia la madre y los 

menores, de forma directa o por la exposición 

de éstos a la violencia de género... Aceptar 

en suma, los planteamientos de las teorías de 

Gardner en los procedimientos de guarda y 

custodia de menores supone someter a éstos a 

una terapia coactiva y una vulneración de sus 

derechos por parte de las instituciones que pre-

cisamente tienen como función pretegerles.

Sentències.

Balears.

5.2006. AP Balears, Secció 5a, núm. 230/2006. 

Es parla del SAP però els magistrats conside-

ren que no existeix perquè la menor encara 

no es nega a estar amb son pare.
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28.12.2007. AP Balears, Secció 4a, núm. 
551/2007. Aquí és el pare el possible manipu-
lador i a pesar que la psicòloga va insistir en la 
apreciació d’un SAP, la Audiència confirma la 
sentència i segueix donant la custòdia al pare 
i afirmen que “imponerle en estos momentos 
una convivencia no deseada supondría una 
solución traumática que rendundaría en per-
juicio de la menor”.

Sentència de 29.5.07 dictada pel jutge de 1a 
Instància 12 de Palma. Crec que és la primera 
sentència que aplica les teories de Gardner, 
diu que “Privar de la custodia és la única so-
lución posible... y suprimir cualquier contac-
to durante cuatro meses”. Va ser confirmada 
per l’Audiència Provincial. La conseqüència va 
ser que durant sis mesos una nina de dotze 
anys no va veure sa mare ni va poder parlar-
hi ni per telèfon. Es va escapar dos pics, i fins 
passats devuit mesos no es va normalitzar el 
règim de visites. 

27.5.08 Sentencia núm. 256/08 de l’AP de 
Biscaia, Secció 6a. En una sentència que des-
munta de forma ben argumentada el SAP. 
Absol una mare acusada de desobediència, 
explicitant que no comparteixen l’existència 
de l’anomenat SAP i al·leguen la finalitat de 
possibilitar solucions jurídiques conformes al 
principi de la dignitat humana.

Segons la meva pròpia experiència he ob-
servat que quan els pèrits han d’estudiar 
l’existència o inexistència del SAP sovint vul-
neren la primera norma a l’hora de fer un 
diagnòstic, que segons els diccionaris de psi-
cologia i psiquiatria significa distingir entre 
dues malalties o més amb símptomes similars, 
mitjançant la comparació sistemàtica dels 
seus signes. Haurien d’estudiar, sense prejut-
jar res, la causa i la justificació del rebuig del 
menor o de la menor.

3. Associacions feministes

Associacions de dones s’hi han pronun-
ciat en contra, amb greu preocupació per 

l’aplicació de les teories de Gardner als ju-
tjats. Així, per exemple, és desprèn d’una 
de les conclusions del XIX Congrés Estatal 
de Dones Advocades de l’any 2006. En el 
mateix sentit ho ha fet l’Associació Dones 
Juristes el juny de 2007, grup creat el 1989 
i distingit per la Generalitat de Catalunya 
amb la Creu de Sant Jordi de 2005 i altres 
associacions de la societat civil i també 
professionals del dret. També el Lobby de 
Dones de Mallorca s’hi ha manifestat pú-
blicament afirmant que és un tema que 
contamina l’exercici de la justícia i una de-
mostració que el patriarcat és un sistema 
de poder molt sofisticat. També diverses 
associacions d’homes contra la violència 
masclista estan posicionats en contra.

Els arguments recollits a tots aquests an-
tecedents m’ajuden a defensar les tesis 
anunciades al començament:

Primera tesi.- La irrupció del SAP contri-
bueix a patologitzar conflictes.

Els professionals de la salut mental, entre 
d’altres representants de l’Associació Ma-
drilenya de Salut Mental, ens han explicat 
que el concepte d’alienació parental ha 
existit sempre, d’una part i de l’altra, el 
que no sabem és que quan la paraula sín-
drome es posa davant, es medicalitza tot, 
s’està tractant com a mèdic un fet que 
no ho és. Per això és tan perillós accep-
tar l’existència del SAP en els expedients 
judicials, ja que a partir d’aquí qualsevol 
cosa que digui la persona diagnosticada 
serà considerat un símptoma i per tant, ja 
no tendrà validesa.

El que pretén tractar i resoldre el SAP és 
normalment part d’un problema relacio-
nal no patològic. I no és necessari ni tan 
sols que tengui nom.

Estam obligats a resoldre pacíficament 
els conflictes no només per una raó 
d’humanitat i de racionalitat, però tam-
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bé i sobretot si hi ha implicats menors pel 
seu valor didàctic. També podem dir que 
hi estam obligats, com un imperatiu le-
gal. Per quines normes?:

- La primera no és una norma sinó un 
principi general del dret que ens en-
senya que, abans que res, el dret ha 
de complir una missió pacificadora. Un 
sistema jurídic és un mecanisme de pau 
social i és difícil imaginar un dret que no 
cerqui aquesta finalitat (ja ho estudia-
ven a primer de carrera: Introducción al 
Derecho d’Ángel Latorre).

- La Declaració Universal del Drets Hu-
mans, que té 60 anys. Art. 1: “Tots els 
éssers humans [...] han de comportar-se 
fraternalment els uns amb els altres.” 
Art. 3: “dret a la seguretat”. Art. 5: 
”Ningú no serà sotmès a tractes cruels, 
inhumans o degradants.” Art. 25: “La 
maternitat i la infantesa tenen dret a 
una cura i a una assistència especials.”

- La Constitució Espanyola. Articles 9,3 
sobre la arbitrarietat dels poders pú-
blics. Art. 10 en relació a la dignitat i els 
drets fonamentals que són inherents. 
Art. 15, sobre els tractes inhumans o de-
gradants. Art. 24, sobre la tutela judicial 
efectiva. Art. 39, sobre la protecció a la 
família i als nins.

- La Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere. En l’article 4, entre els principis 
i valors del sistema educatiu, inclou la 
formació en la prevenció i resolució pa-
cífica de conflictes. Disposició Addicional 
5a. Aquesta llei opta per un sistema ben 
diferent al model patriarcal de resoldre 
els conflictes i per això disposa la inclusió 
a la llei d’educació de la formació per re-
soldre els conflictes de forma pacífica.

- La Llei orgànica 10/2002, d’Educació. En 
l’article 1 són enumerats els principis 

de qualitat del sistema educatiu i entre 
d’altres hi ha la resolució pacífica dels 
conflictes.

Pareix que amb aquesta irrupció al món 
judicial es pretén legitimar a través de la 
via judicial el que nega la comunitat cien-
tífica internacional ignorant també el sis-
tema normatiu.

Segona tesi.- Una forma de violència con-
tra les dones

Una més dins el que s’anomena backlash 
o fenomen de contramoviment o contra-
reacció als avenços aconseguits en relació 
als drets de les dones, nins i nines. Hi ha 
entitats que ho qualifiquen de neomas-
clisme.

Aquí no podem oblidar el que diuen les 
dones filòsofes feministes, com Celia Amo-
rós i Amelia Valcárcel del sistema patriar-
cal: que és autovalidant i metaestable.

Aquesta contrareacció es concreta en 
una estratègia legal i a vegades ens fa 
pensar de forma malèvola que un, esper 
que insignificant, sector del món jurídic 
té insconscientment una certa nostàlgia 
de l’època anterior a 1981, en que la 
pàtria potestat era ostentada exclusiva-
ment pel pare.

Com que no hem d’oblidar que la teoria 
feminista és germana de les filosofies de 
la sospita ens hem de fer algunes pre-
guntes:

- Perquè ha sorgit amb tanta força aques-
ta construcció intel·lectual?

- Per què s’aplica com a mesura terapèuti-
ca malgrat l’absència de reconeixement 
com a entitat clínica i el rebuig de distin-
tes instàncies científiques?

- Per què no s’ha elaborat la síndrome del 
fill que no rep els aliments o el del fill 
que quasi no veu son pare?
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- O el de la dona a qui la ruptura matrimo-
nial l’aboca a la pobresa?

I no són preguntes retòriques.

La pobresa té cara de dona amb fills al 
seu càrrec segons, per exemple, el darrer 
informe de la Fundació FOESSA —Fun-
dación de Fomento de Estudios Socia-
les y Sociología Aplicada, fundada l’any 
1965— del 2008 presentat a finals de nov-
embre de 2008 (VI informe sobre exclusió 
i desenvolupament social a Espanya: una 
de les notes més destacades de la nova 
anàlisi de la pobresa és el redescobriment 
de la pobresa infantil, un de cada qua-
tre nins viu amb rendes per sota el llin-
dar de la pobresa = llars amb menys de 
6.278 € / any. Una de les més grosses de la 
UE, superior a la mitjana de la població i 
especialment visible en el cas de les llars 
monoparentals. Això coincideix amb una 
altra dada que dóna: la persistència de 
taxes de pobresa superiors en el cas de les 
dones que en el cas dels homes).

També la darrera memòria presentada 
pel Consell Econòmic i Social, de 2007 on 
apareix la xifra de processos per impaga-
ment d’aliments, uns 300 cada any. Pen-
sem quina serà la xifra real si són aquests 
només els que han arribat als tribunals.

I és un fet de tanta entitat quantitativa 
que l’Estat ha hagut de preveure un fons 
de doblers a càrrec del seu pressupost 
de 10 milions d’euros el 2007 i una nor-
ma per regular-ho com és el Reial decret 
1618/2007, de 7 de desembre.

O també ens haurem de demanar per què 
no té més presència judicial i mediàtica 
una altra qüestió, com la dels fills i filles 
dels homes maltractadors. Aquí encara 
perviu la creença que un pare maltracta-
dor pot ser un bon pare. N’hi ha prou a 
veure les dades presents a l’informe sobre 
els tres anys de vigència de la Llei orgànica 

1/2004 feta pel Ministeri de la Igualtat on 

es veu que, a pesar que la norma permet 

limitar o suspendre els règims de visites 

o la custòdia, són clarament molt poques 

les penes que contemplen la inhabilitació 

per la pàtria potestat. La mitjana durant 

aquests tres anys és d’un 0,06% de les de-

nuncies al mateix període. 

La situació actual és que majoritàriament, 

tan jutges, fiscals com advocats, conside-

ren que la condició de pare no s’ha de 

qüestionar en cas de violència de gènere, 

excepte quan també els fills pateixin mal-

tractaments. I a vegades la dona també 

considera que el seu maltractador és un 

“bon pare” i per això no demana inter-

venció respecte dels fills.

En el primer punt, aquesta circumstancia 

està motivada per una falta de coneixe-

ment exacte i reflexiu del que significa 

aquest tipus de violència de gènere. En 

el cas de les dones, és fruit del procés 

d’alienació i debilitació consubstancial al 

patiment crònic de la violència de gènere 

que els impedeix saber què significa per 

als fills i per tant no és pot tenir en comp-

te de forma indiscriminada.

Aquests dos fenòmens indubtablement 

van contra els drets de les dones i el 

menors però com que el transgressor 

és el pare, l’elaboració de construccions 

intel·lectuals que ho desacreditin no està 

tan avançada com quan és la dona la pro-

tagonista. Donar nom quan és innecessa-

ri no s’entén llevat que es vulgui minar 

amb una etiqueta de sospita apriorística 

la conducta de les dones en els proces-

sos de crisi de parella. Aquí ve la qüestió 

ideològica que esmentava abans.

En definitiva, l’actualitat del SAP coinci-

deix amb un pas important en el desvet-

llament de la violència de gènere, impul-

sada per la Llei orgànica 1/2004 que im-
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plica que l’únic mitjà oficial per conèixer 

i protegir la dona víctima és la denúncia. 

La proposta del SAP sintonitza perfecta-

ment amb la idea estesa en certs sectors 

socials, sobre un augment de les denun-

cies falses, desmentida per les memòries 

de les fiscalies i la pròpia experiència dels 

jutges i jutgesses de violència contra les 

dones. 

La paradoxa més gran del SAP és que 

ajuda a generar les condicions d’un se-

gon SAP, ara invers, contra el progenitor 

diagnosticat com a alienador i sobre el 

nin, però aquesta vegada legalitzat o le-

gitimat pel poder judicial i tutelat per un 

suposat especialista en SAP.

Tercera Tesi.- Risc per als infants

Les manifestacions de professionals de 

la pedagogia o de la psiquiatria alerten 

dels perjudicis que representa per als in-

fants l’aplicació del SAP amb la teràpia de 

l’amenaça corresponent.

De forma absolutament simplificada 

s’adopten decisions, reforçades per la coac-

ció que representa el Poder Judicial, que 

signifiquen allunyar els menors de la perso-

na amb la qual tenien el vincle més potent.

L’estudi ja esmentat de l’Associació Es-

panyola de Neuropsiquiatria alerta que 

acceptant i aplicant el SAP s’esborren 

totes les contribucions de les gran figu-

res del món de la psicologia i de la pe-

dagogia consagrades mundialment que 

han elaborat molt del que ara sabem de 

nosaltres a través dels infants. Parlam de 

Piaget, Spitz, Mari Ainsworth, Bowlby... i 

molts més que comparats amb Gardner, 

permeten afirmar que aquest ha fet una 

simplificació insultant de la ment i del 

comportament dels infants.

Però a més, des del punt de vista jurídic 

esdevé intolerable la derogació de fet 

de les principals normes i principis sobre 

drets dels menors. Per exemple:

- L’interès del menor. El criteri teòric ins-

pirador de totes les resolucions: el be-

nefici del menor (favor filii o bonum 

minoris).

- La Convenció sobre els drets del nins de 

20.11.89, ratificada per Espanya el 6 de 

desembre de1990. Articles 3, 4, 12,14 i 19. 

Veiem que quan es diagnostica un SAP es 

nega tota veracitat a les declaracions del 

nin o de la nina.

- Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 

protecció jurídica del menor. En concret 

l’art. 2, com a principis generals afirma:

En la aplicación de la presente Ley primará 

el interés superior de los menores sobre cual-

quier otro interés legítimo que pudiera concu-

rrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al 

amparo de la presente Ley deberán tener un 

carácter educativo.

Las limitaciones a la capacitat de obrar de los 

menores se interpretarán de forma restrictiva.

I entre els drets dels menors, explicita el 

dret de ser escoltat. (art. 9)

La teràpia de l’amenaça inclosa dins la 

teoria del SAP, contradiu tots aquests 

enunciats i les teories, aquestes sí recone-

gudes per la comunitat científica interna-

cional com la teoria de l’afecció. I també 

el sentit comú.

Ja el 1996 l’Associació Americana de Psi-

cologia, que defensa que no existeix evi-

dència científica que avali el SAP, afirma 

“Términos tales como alienación parental 

pueden ser usados para culpar a las muje-

res de los miedos o angustias razonables 

de los niños hacia su padre violento.”

L’experiència ens ensenya que la raó més 

probable per què un nin o nina rebutgi 
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un progenitor és la conducta d’aquest 
progenitor. Etiquetes com el SAP ser-
veixen per desviar l’atenció d’aquestes 
conductes i oblidar que l’ambivalència o 
rebuig cap a un progenitor pot estar re-
lacionat amb molts de factors diversos.

Per concloure, Jaume Funes Artiaga al llibre 
El lugar de la infancia quan fa una proposta 
de criteris per saber què significa l’expressió 
interès superior del menor, que apareix a to-

tes les lleis relacionades amb la infància, diu: 

“no respecten l’interès del menor els adults 

que pledegen per la seva propietat”, amb la 

qual cosa ens ve a la memòria aquella sentèn-

cia de més de 3.000 anys d’antiguitat, quan el 

savi Salomó concedeix el nin a la dona que no 

accepta el veredicte de xapar-lo pel mig. És la 

mare de veritat la que s’estima més renunciar 

al fill que no recórrer als dràstics dictats de 

la justícia.
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