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"Tractaré dei seguir històricament el desenvolupament psíquic

de l'individu de3del moment què neix; procuraré."assenyalar les

seves fases més iirportants durant un o altre període i deduir

cada fase de l'anterior"

I.M. SECHEN07.

"Els catàlegs no serveixen de res si no han sigut inspirats,

des d'un bon ccmenyamant, per un model teòric refutable i no

baQal. Sense la guia d'una teoria capaç de donar-els una signi¬

ficació, els informes no informen de res".

I·lassino PIATTELLI-PAIWARr.

"Un bon observador és abans quer.tot un bon teòric, líia teoria,

i sobretot una bona teoria, constitueix la millor plataforma des
I

d'un observad'Lla realitat"

'Charles DARWIN.



**•••• lAO tesis mis importants de la teeria pedagógica

(diddotiouy metodologia gensral i teoria de l'eduoaciô)
es oonvetteixen en simples consignes^ quan ne estan d'acord
amb les peculiaritats del» desenvolupament psiquie dels
infanta i leo seves possibilitats en cada un dels períodes
de la infantesa",.

• el seBi coneixament de les lleis el desen^lupament
psíquic dels infants is insuficient per traçar la perspectiva de

l'evoluoid a seguir per cada infant concret, aixi com per seguir
amb exit la tasca educativa quotidiana amb un grup d'infants!*

L·IUBUSEIIA (1974)

/
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Cap. 7

iHtRfldlWaiÓ.

Acabada la fase de maduració ontogenética, passat el període de nadó, l'in¬

fant comença a e^ibir noves conductes. Comença a desenvolupar "fets nous",

al costat de "velles" conductes. Es torna, cada vegada més, permeable al

medi. Es desenvolupen noves condicions internes, producte de la confluèn¬

cia d'estímuls aferents que ja pot - encara que sigui mínimament - integrar,

s'ha acabat la fase de maduració, de determinisme innat exclusiu, i inicia

el llarg camí del seu desenvolupament, X \
De fet,l'objectiu d'aquest llibre comença aquí. Les pàgines precedents no

han vòlgut més que una introducció, un punt de partida, qwe el lector - si

vol - pot passar per alt.

És evident que 1'objectiu de descriure,el desenvolupament infantil és

ja-avui dia- un camí força trillat i concorregut. Observadors atents i ama¬

tents han seguit, escrupulosamnet, aquesta succesió de "fets nous", anotant-lo

seguint un ordre cronològic estricte. Les noves adquisicions de l'infant

han sigut enmarcadas dins de cronolftgies concretes: el primer mes, el segon,,,

i a finals del primer any pot arribar a obtenir-se un inventari quasi exhaus¬

tiu, en definitiva, un gruixut "diari d'observació"^^^, És evident, però,

que el material així recollit resulta aclapadorament eiftens i de difícil

utilització sistemàtica ulterior. Per això, tant pensant amb una sistema-

tizació fragmentada de la recollida de dades com en el seu seguiment com¬

paratiu en altres infants, el següent pas metodològic que els pioners de

la psicologia del desenvolupament inplantaren fou la tipificació i aïlla¬

ment dels diferents comportaments o components funcionals ( motrius, afectius,

cognitius,,..,); dels quals calia observar i seguir la seva evolució, EÍ resúl-

tat, que encara presaíüadeix en gran mensura el contingut de la psicologia

del desenvolupament^ fou, alhora^positiu i desorientc^-tor,L'infant era -certa-
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ment - més ben œnegut , però també trossejat o fragmentat. Cada funció,
individualment estudiada i seguida, adquiria una aparença d'autoncmia en

relació a les altres, així com un equívoc protagonisme. L'entrada en joc

de l'inprescindíble i subeenseqüent enfoc teòric de l'autor,que observ^^i
seguia cada funció aïllada, abocà a una diversificada··*'>i aivegades contra¬

posada imatge de l'infant|psicoanalítica (FREUD, KLEIN, SPITZ, LACAN,....);
cognitiva (PIAGE?r i la seva escola); psico-biològica (WALLCN); neurobio-

lògica (GESBLL) ; reflexològica (LEONTIEV) ; conductista (VJATSCN) ;... ^.J. CONS¬
TANT (198P) resumeix d'aquesta forma el que acabem d'exposar: ,

"Freud, Pîaget, Wallon i molts altres, no cabjiffinplen l'infant arrib els

mateixos ulls. Per tant no són els mateixos fets els que veuen, ni des¬

criuen els mateixos conportaments. La forma amb que estudien el seu objecte,

pel que fa^a mètode i referència teòrica, dóna a. aquest objecte una signi¬

ficació diferent en tots els casos i, a vegades, inclus oposada".

Més o menys dirigit per un enfoc teòric, més o menys circumscrit al segui¬

ment d'unes o altres funcions, l'estudiós de l'infància-tot analitzant

les dades, la seva successió i corplexaficació - remarcà, en un moment donat

que l'augment quantitatiu continuat conença a donar una qualitat diferent
(^)

a l'ihfànt observat ^ . La subsequent corparació#, d'aquestes altres formes

d'estar i de fer, en diferents infants^i les semblances que es constataren,
portà a intentar sintetitzar els trets conuns d'aquesta qualitat específica

que diferencia clarament un període concret amb l'anterior i el posterior, i

que - a més anmés - facilita l'estudi de les múltiples dades quantitatives

disponibles. En aquest moment apareix el concepte d'estadi del desenvolu¬

pament, que tanta inportància ha tingut en l'expansió de la psicologia evo-

lutiva^^^
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Concepte d^estadi del desenvolupament.

Tot i els intents previs { com el de J.J. EDUSEAU a 1^"Emili", 1fl52) de

sistQBatitzar estadis en el porcés del desenvolupament infantil, no és fins a
/K/X.

finals del segle passat - sota l'influència de les teories evolucionistes darwi-

nianes- que el concepte d'estadi del desenvolupament arrelà fermament en psicolo¬

gia evolutiva, com una exigència basica - de mètode - en les ciències naturals.

D'entrada, com hem dit, els sistemes de classificació d'estadis vingueren domi¬

nats per estrictes criteris cronològics. Tot seguit, però, segons l'enfoc teòris

bàsic inherent a cada escola o autor, la seva nomenclatu.ra, contingut o crono¬

logia sesultaren ànpliament diferents.

El nostre intent globalitzador,» no sircumscrit a una sola funció o a la dof>iir^ci
directiva d'un sol enfoc-del procés del desenvolupament infantil precoç, ens

impedia de fer simplenent recurs als clàssics i consagrats sistemes de classi¬

ficació propis dels corrents més destacades. En conseqüèmcia, tot i el risc -

transistor i — d'introduir al lector un element de possible confinó, han desen¬
rotllat un . • sistana de classificació d'estadis del desenvolupament;<^fruit
d'una llarga observació, reflexió i discussió, que obliga a algunes consideracior

prèvies à la seva èxpIÜSfaaaió.

La primera d'ellas fa referència a l'àmbit conceptual. Convenim en anomenar

estadi del desenvolupament a tot període de temps durant el qual l'infant desen-

volupa'^eguitzell d'estructures i funcions (continguts) que li possibiliten l'ex¬

hibició d'un tipus d'activitats identificables (conductes) i de grau de qualitat

netament diferenciat dels propis dels estadis precendents i succssius.

Donat que el desenvolupament depèn inel.ludiblement tant de la idònia aferéncia (

factors externs específics, com de l'existència tamfe condicions especifiques

internes, la discripció d'uns i altres - de factors externs i condicions internei

pròpies a cada estadi - formaran part, juntament ajtía els contiguts funcionals,

de les dades imprecsindibles per delimitar un estadi. Així mateix, càldrà iden¬

tificar i oonprendre els elements operacionals distintius i les lleis bàsiques

que els regulen, així ccm les conseqüències del seu desplegament successiu i la s



mútua correlació. Caldrà també identificar la "porta" d'entrada i la de sortida,

de cada*estadi, referint-nos a la funció parcial més distintiva - inauguradora

i culminadora - que facilitin la seva indentificació.

I, per últim, com un dels objectius més iirportants per nosaltres, deduir les

consideracions pedagògic^es més. escaients. Aquesta última dada Is, potser, un

dels aspectes que amb més immediatesa i claretat ens permnt identificar el pas

d'un estadi a 1'altre. Perquè Is el propi infant que, canviant la qualitat de la

seva eelació cap el medi, requerint uns altres estímuls o afefències, i exhi ínt

una altra relació amb les persones que l'envolten, patentitza els senyals ine¬

quívocs indicadors d'un canvi o progris funcional. En aquest mateix sentit, el

concepte etològic de "períodes'?>ptims" per l'aprenentatge (v.p. ) Is àm¬

pliament coincident amb la necessitat de requeriments i ofertes específiques

pels diferents estadis de desenvolupament i, per tant, amb la delimitació dels

mateixes.

Cada estadi, així delimitat, tl un contingut múltiple, degut al simultani o suc¬

cessiu desenvolupament de diferents funcions que, interrelacionades, operen en

el mateix grau o nivell de ccnplexitat. Descriure cada estadi equival a descriure

la progressiva transformació de les diferents funcions que dins d'ell operen

i es desenwluperi. Però tambi l'interdependència d'unes i altres, inéentifiqanñ

quins són els pre-requisits intefuncionals.

Dins de cada estadi, doncs, podron separar diferents nivells de conplexitat

funcional global; en definitiva, diferents nivells de desenvolupament, graduals

i progressius del conjunt de funcions, dins d'un tedteix estadi. Però, també. Is

possible seguir els graons sucessius, de coiplexitati creixent que cda funció
- considerada aïlladament- desplega dins de cada estadi. Per tot això, a les

pàgines següents, ens caldrà tenit present no nomls el concepte d'estadi que

hem apuntat, sinó tambi el significat precís que donem els mots nivell i graó

en aquest contex.

* ■ ■ l
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Aquestes consideracions conceptuals sán^ de fet*, una aplicació concreta^ a la
realitat coiplexa i multifuncional del desenvolupament infantiLn del concepte

teòric desenrrotllat en 'la^ar.imer.a netrfe-d-^aejuoct llibre. L'enfoc multidimensional

(no centrat en la valoració d'una sola funció, con a eix" vertebral del desen-
f ' *

vòlupament) i multidisciplinari (neurobiològic, neuropsicològic, etològic,

sociobiològic, antropològic), constitueix un intent d'anpliar l'eatensió de la
^ ll/y'A

plataforma d observació i d'assajar| necessària síntesi interpeetativa. Però aquesi
intent, anpli d'observació i sintètic d'interpretació, requeria fer recurs a

una sistemàtica classificatòria que, tot seguint la tradicíó.*.de la psicologia
del desenvolupament en quant a la delimitació d'estadis, mantingués un alt grau

d'c^erativitat pràctica en relació a la finalitat pédagògica. En definitiva, ens

calia organitzar la descripció del desenvolupament en estadis o etapes que res-

poguesin a les necesitats educatives precoces i dins de les quals es pogués pla¬

nificar el treball quotidià a la pròpia llar, les escoles bressols o el medi

institucional, encara que d^del punt de vista exclusiu de l'inici dels canvis
qualitatius, potser caldria fer unes altres agrupacions cronològiques.

I

I
I
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Concepte i delimitació del primer estadi del desenvolupament.

A partir del període de nadó i al llarg, aproximadament, del primer mig any de

vida, l'infant humà que ha fet- fins aquell moment- un procés de maduració

normal i que rep una afluència adequada d'estímuls específics, realitza una

llarga sèrie de transformacions. Aquestes són patents no només en l'aspecte ma¬
croscopic ponderal i ultraestructural, sinó també en la seva conducta. Qualsevol

corparació, alhora, de dos infants situats en els extrems d'aquestes edats, coas-

titueix una experiència altament il.lustrativa.

Ja coneixem per la descripció del nadó, la "polta" d'entrada a aquest estadi.

ConparoTi-la, ara, amb la "porta" de sortida: en l'aspecte motor i oonductal ex¬

pressiu destaca la inhibició de les respestes arcaiques i la corplerta modifi-
/ ■

cació de l'esquema de distribució del to muscular; en l'aspecte impressiu la

nota més distintiva és la progressiva funcionalitat operativa dels seus aparells

analitzadors de la realitat aferent. Completa el panorama tot ham ÜmiLafc ai*

regitzell de coordinació senso-mototes.iimitats per aquests dos pols, tot

un altre aspecte d'adquisicions - més o menys manifest - acabeítj de perfilar la . .

I quantitat i la qualitat de>h»voava'*a£«2tivitat. futres aspictesT^^rô, romanen
>•

més o menys,ocults, teniaí que ser objecte d'una inferència o deduciió indi-

^ recte (desenvolupament tenporal i espacial).
Encara que només sigui per lífid^íà. aproximativa que aquesta descripció super¬

ficial pugui suscitar, és evident que durant aquest curt període de teirps (uns

sis mesos) s'ha desenvolupat molts"fets nous" . Ibt aquest conjunt d'adquisicions

és el que hem convingut en anomenar estadi del desenvolupamenr.

La seva delimitació cronològica, que s'esta^ fits^ els 5®-6 mesos, no.iés pas

arbitrària. Té una entitat ben precisa i constitueix una fita remarcable i im¬

prescindible, sobre la qual esrconstituiran totes les noves adquisicions prò¬

pies del proper estadi del desenvolupament. La característica més distintiva

de la funcionalitat corfcicaljesdevinguda fins el primer estadi^és el desenvolu¬
pament de les sensacions irodalment específiques i el pas a la possibilitat de
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síntesis unimodals perceptives. Aquest desenvolupament de les àrees corticals

primàries i secundàries,estès també a les àrees motores, rendeix 1'ej^licàció
de les conseqüències conductals notablenent característiques d'aquest estadi;

inbihibició éiles respostes reflexes arcaiques i aliàbeeament de la dependència

subcortical en l'organització del to muscular,per poder energir moviments volun¬
taris (amb la plena acceptació d'aquest últim mot).

Tenint sesrpre en conpte, la dependeència de l'arribada d'estímuls pertinents

(pàg.,-^-"^>—-'■^-'rx3y0--secarr<3bjecfeeNÍ^Hnvestud>'^écin€rt»ritzat"viés'^«riaaváRbj- per' /

tan,la prioritat del desenvolupament de les funcions sensorials i perceptives,
seguiran un.mètode horitzontal per descriure cada un dels desenvolupaments fun¬

cionals fets dins de cada estadi. Això obligarà al lector a no perdre mai de

vista que, en absolut, cap funció de les estudiades pot esser considerada com

independent de totes les altres que, de forma simultània, també s'estan desen¬

volupant, L'interdependència d'unes i altres és taxativa. Sols per atendre a

finalitats descriptives és permisible una fragmentació. Amb el record constant "

d'aquest fet, l'elecció d'aquesta modalitat expositiva ans ha semblat la més

adient perquè permet una visió mínimament global del continuum de cada seqüèn¬

cia - ^aaó i nivells - del desenvolupament. Cada adquisició, dins de cada fun¬
ció i de cada estadi, és la conseqüència d'uif^'precedent, de la mateixa manera

és el pre-requisit de la que segueix. Tenir permanenment present aquesta llei

bàsica del desenvolupament» és de crucial inportància per la tasca pedagògica

en infants. Efectivament, la tasca de l'educador precoç estriva precisament

en suscitar els requeriments per fer aquest successius avanços i adquisicions,

en estar alerta quan algunes d'elles no apareixin, incrementant aleshores» les

seves ingerències estimuladores específiques.



■ideara que l'educador precoç i el psicòleg infantil no tenen com

objectiu l'estudi i segirlment dels canvis estructxirals, tenir-los
de referòncia pot fer molt més patent la materialitat de les cons^
qllòncies del seu treball i les dificultats inherents amb que sovint
es poden trobar. Perquè, sense entrar en desacq-'t amb la nostra
formulació bàsica (v. cap, 1) -que són precisos adients factors ex¬

terns j incidint sobre condicions internes específiquesjper donar
lloc al desenvolupament estructural-, ós evident que l'ampli
zell de "fets nous" conductuals que l'infant desenvolupa al llarg
de cada estadi són, tambó, una directa traducció dels nous i succes¬

sius nivells estructurals i funcionals que el seu sistema nerviós
central, i en concret el seu neo-còrtex, va presentant. En altres
paraules: deixant de banda tot criteri de causalitat, el diferent
grau de complexitat de les estructures funcionals nervioses ós un

requisit imprescindible, material, perquè pugiiin exhibir-se noves
conductes i noves possibilitats de tractament central de la infor¬
mació, Amb ai3cè, però, de cap manera pretenem arreglarar-nos en \ma

concepció apriorística, unilateralment biologitzant, del desenvolu¬
pament infantil humà. Però sí que afirmem, amb TAIÍNER (1,975)i que
en el cervell apareixen ftmcions quan es desenvolupen estructures
i no abans. Tota una altra concepció, aquesta sí biologitzant es¬

tricta, seria afirmar que el desenvolupament (que de fet seria ma¬

duració) d'aquestes estructures -o noves condicions internes neuro¬

nals- vó ja determinada genèticament i que la nova funció psicolò¬
gica o conductal n'ós la conseqüència, simplement facilitada pels
factors estimulants del medi, ía nostra concepció parteix d'un
enfoc substancialment diferent, que dóna prioritària significació
als requeriments del medi (v, p, 18 i s,) incidint sobre estructu¬
res específiques pre-donades, la complexificació i creixement es¬

tructural encefàlica són enteses, 'aÍ3íÍ7--©ORi-·>a-vòonsBqüàíwia>.,.-pdr^
^ com xina realitat'inel.ludiblament co-lligada al fet

del desenvolupament i sense la qual ós impossible que aquest es
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■^63 dades que exposem en aquest capítol -així com les que precedi¬
ran la descripció dels "fets nous" que caracteritzen el segon es¬
tadi del desenvolupament- han de ser, doncs, valorades com un

correlat més del desenvolupament i no com la sCva causa, depe¬
nent sempre de la variable d'entrada cn joc de factors externs
estimuladors .adequats, Encara que, referint-nos sobretot a aqv ^st
primer estadi del desenvolupament, la limitació que representa
la incompleta mielinització dels feixos nerviosos de lünfant
-depenent de pre-programasions madurativas- condiciona estretament
les cronologies del procés.
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Desenvolupament estructural macro3còpic>

Si bé la formacié de les estructures cerebrals específiques
(morfogènesi) té lloc durant el p*Í:iode intrauterí (v, cap, 4),
a partir del moment del naixement a terme, es produeixen can¬
vis pondérais substancials i en la complexitat d'aquestes es¬

tructures.
Una bona introduccié, per fer-nos capdal idea de la magnitud
dels canvis que es produeixen al llarg del primer estadi del
desenvolupament, és seguir l'evolucié del valor mig del pes del
cervell (DEKABAN, 1.959; PECHSTEIN, 1.964):

- nadé a terme: 335 gr.
- als 3 mesos: 516 gr.
- als 6 mesos: 660 gr.

Veiem com en el curt període de 6 mesos, el pes del cervell es

duplica^^^. El ritme d'increment ponderal és, aproximadament,
d'un gram diari^^^. No existeix, tal com demostrà LARROCHE (1.962),
cap relació entre pes del cervell/pes del cos^^^, L'estimació com¬

parada del volum cerebral és igualment àl.lustrativa: mentre 3- ^ .

relació entre el volum cerebral mig d'un nadó hiamà a terme i el
d'un representant adult de la mateixa espècie és d'l/4^^^, arriba
a ser ja de 2/3 abans dels 9 mesos d'edat. Una de les dades més
considerades per valorar el creixement cerebral és la medició
del perímetre cranial (P. C.). ^Is valos mitjos obtinguts per
£. CASAS i M, MASO en la mostra de 89 que hem anat seguint durant
el 1er. any de vida s0C*|XpA) f-X.

L'augment del perímetre cranial és constant a totes les edats
durant el primer estadi del desenvolupament, encara que s'ob¬
serva un ritme diferent de creixement segons els mesos; el
creixement més accentuat és dóna entre el 1er i el 2on. mes;
a partir del 2on. mes, s*enralenteix i se situa entorn d'un crei¬
xement aproximat d'un centímetre per'mes, però cal remarcar que

aquest ritme pot ser prou irregular.
Si diferenciem els valors mitjos del preímetre cranial segons el
sexe, en nens i nenes, obtenim el quadre següent

i



Podom obaervar com durant el 1er estadi del desenvolupament hi /
ha diferències entre el perímetre cranial dels nens i el de les
nenes (estadísticament significatives del P^0,05^ en quasi tots
els mesosj^i essent la mitjana del perímetre cranial dels nens una

mica mis gran -entorn d'im cm,- que el de les nenes. Tot i aix<5,
el ritme de creixement mig mensual entre ambdds sexes éa molt
semblant•

Aquest induptable augment del pes i el volimn cerebral té una con¬

seqüència que,- pel nostre objectiu i interès, obté una relevant
significància; l'augment de la superfície del còrtex o pàl.lim
que, en el nadé és, aproximadament, d'ims 700 oms.2. Correlati¬
vament a l'augment del volum cerebral, l'extensié d'aquesta su¬

perfície anirà expandint-se, fins que, a l'entorn dels dos anys,
padquirirà el valor estable de l'adult (1,670 cm ,), I el ma¬

teix cal dir de la gruixària de l'escorça, que passarà de 1,5 mm,
a 3-5 mm,.

Respecte a la morfologia exterior, paral,lelament a aquest aug¬
ment de superfície i gruixària, assistim a un augment de l'ampli—

terciaris. Els canvis més notables esdevenen, precisament, en la
part posterior del cervell. Aquí, els lòbuls parietal i occipi¬
tal destaquen, en el seu desenvolupament morfològic, per sobre
dels lòbuls frontal i temporal, fet que és ben correlacionable,
com tindrem ocasié de comentar extensament, amb el predomini del
desenvolupament tàctilo-kinestèsio i visual en el primer estadi
del desenvolupament,

\
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Desenvolupament estructural microscòpic

A l'apartat referent a lescaracterístiq.ues estaructurals mi¬
croscòpiques del nad(5 a terme (pàg ) hem comentat com, pràc¬
ticament, l'anomenat "capital nexironal" ja no experimenta cap
increment significatiu. Essent així, quò es el que produeix
aquest engruixament, expansid i canvi de l'escorça cerebral?,
^n l'actualitat hi ha unanimitat en admetre que el creixement
en gruixària i extensió del còrtex ós degut, bàsicament, a
l'aparició d'arboritzacions dentrítiques extraordinàriament nom¬

broses, Però, com acabem de comentar en l'apartat precedent, no
totes les àrees corticals desenvolupen sincrònicament aquesta
complexificació i subsequent expansió. Acomplint el principi
d'asincronia d'Al·IOKHIN són, primer de tot, les àrees dels lòbuls
posteriors del cervell les mós destacades en aquest procós, I,
en totes elles ^tant anteriors com posteriors), el primer torn
incombeix a les àrees primàries, seguides de les secundàries ¿
2n elles, durant els 6 primers mesos de vida extrauterina, tenen
lloc les segUents transformacions: el volm del citoplasma aug¬
menta (la relació nucli-citoplasma, inicialment a favor del volimi
del nucli, s'inverteix); la substància de NISSL apareix i es con¬
densa progrcsivament; les dentrites van creixent i ramificant-se,!

establint-se complexes conexione sinàptiques; i els seus axons
es van recobrint de mielina.
Si bó la majoria d'autors estan d'acord en aceptar que, en con¬
dicions normals, el nombre de neurones individuals probablement
no augmenta (donat que els exàmens microscòpics del teixit ner¬
viós cortical no mostra mai divisions cel,lular3 raitòtiques), es
disposa de proves objetives de que les neuronetx creixen de tamanv
durant la primera infanteça (SCHADE i^van GROENIGEN, 1,961), Així,
s'ha ben comprovat que el tamany de les cèl,lules de BETZ de l'es¬
corça passa de 25-26 microns en el moment del naixement a 40-9o " '
microns a l'edat de dos anys. Un dels aspectes qualitatius mós
destacats d'aquest creixement celui,lar, ós la condensació dels



cossoske NI3SL (o.p. -)•
De tots aquests aspectes el punt que atrau més l*atenci<5 dels

investigadors, i que ha desplaçat en gran mesirra l'interès pre¬
dominant sobre la mielinitzacid, és el que fa referència a 1* aug¬

ment de les ramificacions dentrítigues. Avui en dia no queda cap
dupte que la complexificacié dentrítica és el millor indicador
del grau de desenvolupament estructiiral i funcional aconseguit
pel sistema nerviés (HUMPHREY, 1.964)» Cada neurona té la possi¬
bilitat de conectar, mitjançant les seves arboritzacions sinàp-
tiques, amb un promig de 10,000 altres neurones (i algunes arri¬
ben a fer fins 60,000 connexions sinàptiques), el nombre de

10neurones és estimat, tirant pel cap baix, en 10 , el nombre de
connexions sinàptiques existents en un encèfal humà adult és del
ordre de xifra tant considerable que ens és im¬
possible d'imaginar-la, ""l fet és que tot aquest entramat, que
bàsicament té lloc a partir del període de nadé, ocupa irremis¬
siblement un important espai en el còrtex cerebral, fent dismi¬
nuir substanciosament la densitat neiironal.
De ORINIS (1,934) va ser el primer en demostrar que el còrtex del
nadé està pràcticament mancat de dentrites i que la cronologia de
la seva aparicié post-natal varia segons les diferents zones de

l'escorça ("asincronia" de ANHOKIN). Ett primer lloc, les conne¬

xions dentrítiques fan la seva aparicié a les àrees ippimàries de
projeccié somestèsica (tàctilo-hinestèsica, post—rolàndica o pa¬
rietal),! motora (pre-rolàndica frontal), visual (occipital) i audi¬
tiva (temporal). Cap als dos anys acaba la la dendrogènesi de la
majoria d'àrees d'associacié (à, secundàries) i de l'àrea de BRO¬
CA, Finalment, sén les àrees terciàries (pre-frontals i mitjane-
res parietals) que, els 4 anys, van assolint la seva arboritzacié
dentrítica. L'augment de la distància entre els cossos cel.lulars
neuronals (disminucié de la densitat cel.lular) i la proporcié en¬
tre el volum de matèria grissa total i el de cèl.lules contingudes
en ella (coeficient de cèl.lules grisses) han sigut/«Is mètodes

' emprats per SCHADE i van GROENIGEN (1,961), pei^verificar àmpliament
aquest fet (fig, ), A partir dels 2-3 tnys, després d'una
ràpida ascensié, l'augment de la complexificacié dentrítica-.és cada
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\ vegada más lent, arribant a una pràctica absènsia de creixement
i cap els 17-19 anys.

i l'es importants investigacions portades a cap en el laboratori de
'

CONEL (1.939-1.963) aporten la más objetiva i directa confirma-

j ci<5 d'aquests fets. L'elaboracid de veritables atlas de la ci-
! toarquitectonia cortical, en fimció de l'edat i de les aferòncies
i rebudes, donen un inapreciable suport de referència per delimitar

I les diferents etapes de l'estruct\xraciá i funcionalitat del sio-
'

tema nerviós infantil. La fig, (dibuixos en cámara clara de

I preparacions de GOLGI-COX, corresponents a l'àrea de BROCA) exem-

j plifiquen, més que qualsevol comentari, la progressiva complexi-
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PrO|P;rcssos mielo,genetics durant el primer estadi del desenvo¬

lupament.

A partir de 1*expansió de la teoria mielogenètica de FLECHSIG
(1.927)» fortement recolçada pels treballs dels VOGT (1,911)»
s'elaborà un fort corrent d'opinid que establia una estreta corre¬

lació entre progrós de la mielinització i desenvolupament de la
conducta. I no resiilta gens inhabitual trobar encara, en textos
actuals, la pervivència d'aquesta forma d'identificar el subs¬
trat material del desenvolupament. Donat que la mielinització
és un procós majoritàriament post-natal i certamen lligat a un
net determinisme o pre-programació genètica, ben independent de
l'aferància d'estímuls, els defensors de la hipòtesi innatista
hi trobaren iin fort recolçament argumentai. Ja des del seu inici,
però, fou iina teoria fortament debatuda i controvertida. Treballs

previs (KAES, 1.870) havien demostrat que la mielinització és
un procós continuu, al llarg de tota la vida. Si bó la tassa de
la seva expansió disminueix acusadament després dels 2—3 anys,
continua lentament incrementant-se fins a la vellesa.

Encara que, més recentment, la descoberta del grau de complexi—
ficació dentrítica ha començat a desplaçat la prioritària atenció
que fins ara s'havia vingut donant a la mielinitzacié en el pro¬
cés del desenvolupament, ^o per aixé hem de deixar de donarli la

I *

seva importància i significació. Perquè,si bé la mielinitzacié
és un procés netament maduratiu^no podem pas perdre de vista que

sistema neuronal cortical no arriva a la seva plena funciona^
litat fins que les seves fibres, aferents i eferents, no presen¬
ten xm recobriment de mielina. Les beines de mielina (estructura
complexa de cèl.Iules de SCHAWN i rica en fosfólípids) permet,
de forma ràpida i económica, la conducció dels impulsos nerviosos
(conducció saltatéria)¿ l'eficaç integració i desplaçament de l'in¬
formació. D'aquesta forma, les possibilitats d'arribada dels es¬

tímuls aferents, directes promotors o suscitadors de les ramifi¬
cacions dentrítiques, i 1*operativitat dels impulsos eferents e-
laborats en aquestes àrees, es troben en gran mesura supeditats
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al grau de mielinitzaciá assolit.
Partint de la situació del nadd, el progrds de la mielinitzacid
de les grans vies axonals de conduccid segueix, al llarg dels
6 primers mesos de vida, les segUents etapes:

a) Post-natal:
- Nivell medular: mielinitzacid, nomds de les vies

! ascendents (aferents),
- Nivell del tronc cerebral: mielinitzacid de les

vies dels nervis cranials aferents (a excepcid
del nervi dptic de topografia rads alta).

- Nivell subcortical suprasegmentari: incipent
mielinitzacid de les fibres extrapiramidáis
(nuclis estriats) i pràctica absència de mieli¬
nitzacid de les que sorgeixen del talem.

- Nivell dels hemisferis cerebrals i del cerebellet;
absència de mielinitzacid.

b) Primor trimestre:
- La mielinitzacid dels feixos oi·tico-espinals o

descendents (oferents) s'inaugura a nivell del
moll espinal i tall cerebral,"a la primera setmana,
""ntre la 2S i 3- setmanes ja ha afectat a les fibres
de la càpsula interna que formen la via piramidal

j ^ ( a nivell subcortical) i a les que parteixen del
I ' còrtex pre-rolàndic (frontal ascendent o àrea pri¬

mària motora).
- Els feixos ascendents, ben mielinitzats en el nadd

fins a nivell del tall o tronc cerebral, continuen
aquest procds fins les estructures corticals post—
rolandiques (àrea parietal ascendent o àrea primà¬
ria tàctilo-kinestèsica).

- Al final del tercer mes estàn mielinitzats els axon
que relliguen"" els analitzadors aciístic i vestibular
amb els cossos geniculats mitjaners (fibres acds—
tiques pre-talàmiques o component hèlico-geniculat
de la via acústica), essent en una fase ulterior
que es milienitzaràn les fibres post-talàmiques.
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-La mielinitzaci(5 de les vies òptiques tá lloc,
en canvi, de forma monofásica, afectant tant á.— "cc.:

ponents retículo-geniculat (filares pretalàmiques) cc
al geníoiilo-calcari (fibres post-í^èmiques). No
acaba, però, aquest cercle, fins el 5é mes,

- A partir del segon mes la mielinitzaciá s'ini-
j eia en les fibres d'associaci<5 diencefàlica i

en les fibres del cos càlids,
-— - Al final del tercer mes s'ina\igura la mielinitzeu-

cid de les fibres cerebelloses,

c) -^ntre el tercer i sisè mes ;

- La mielinitzacid ds complerta al llarg de tots els
feixos, tan ascendents com descendents, del moll
espinal i tall encefàlic,

- A nivell del diencòfal sols alguns axons que van
al tàlem estàn desprovistos de coberta mielínica»

. - Al final del 5d mes acabat el
cercle de mielinitzacid de les vies òptiques fins

. - - el còrtex calcari (occipital),
- Mentre que el component geníciAlo-temporal o post-

talàmic de.la via acústica porta una notable len¬
titud,

t - Sols les fibres d'associacid llargues (inter-hemis-I '

I ' feriques) estan força mielinitzades, no així les •

curtes (intra^henisfòriques),
- Les vies cerebeloses progresen, acusadament en la

seva mielinitzacid.

Correlacions funcionals,
/

•

Considerant aquestes dades podem, de manera hipotètica, assajar de
formular quines van essent les possibilitats funcionals al llarg
del primer mig any de vida, Ln l'infant post—natal les primeres
estructures ben mielinitzades sdn els feixos medulars ascendents
que porten la informacid copsada pels receptors perifèrics tàctilo-
kinestèsics. En conse<íÜencia, la primera àrea cortical que -bombar-

\



dejada per una rica aferència d'estímiiLs- desenvoluparà a"bundants
arboritzacions sinàptiques serà la parietal ascendent o post-rolàn-
dica. La via òptica, que 4bîi^tiU^â^i»t tot el seu¿ trajecte mielinit-
zat als 5 mesos, és la segona funció cortical que aconsegueix la
seva integració per poder elaborar un reflex o decodificació de la
realitat envoltant. En canvi, el reflex acdstic es va aconseguint
molt mós lentament i fins el tercer any no es pot considerar acabat,
■■^n l'aspecte eferent ( o de sortida ), que des del còrtex vehicxfLa
les respostes motores,'^presenta xin notable retard d'integració i
organització funcional. Fet que explica la inmadureça i massivitat
inicial i escasa habilitat subsequent, de la motricitat dels in¬
fants a aquestes edats.
En conseqüència, la fi d'aquest primer estadi, a partir dels 6 me¬
sos d'edat, a mós d'haver acabat en gran mesxara la madixració de les
vies aferents i eferents i d'haver aconseguit un important grau de
complexificació dentrítica cortical (sobretot post-rolàndic), 1*al¬
tre fet distintiu ós que/cUj^uüfc c\ ^xo
cjj}jCU> ^ po-b començar a relacionar aquesta informació
i actuació amb les àrees de l'hemisferi contralateral. I així ma¬

teix, la incipient mielinització de les vies cerebeloses podrà ga¬
rantir reixits processos funcionals d'equilibració (en coordinació
amb la mós avançada mielinització vestibular).

\



No hi ha pas cap dupte que el fet d'estar despert, l'estat

vigil, és en els humans conseqüència d'un grau suficient de

funcionalisme cortical. Seguir la seva evolució progressiva

podria ésser un bon índex indirecte per mesurar el grau de

desenvolupament cortical. Plantejades les coses amb aquesta

aparent simplicitat, ha d'estranyar-nos que el nadó humà,

animal preferentment subcortical i majoritàriament imper¬

meable als estímuls aferents, remangui molt poques estones

en estat vigil i que a mida que progressen el desenvolupament

neocortical, cada vegada siguin més el nombre díhores que

l'infant passa despert.

La vigilia, doncs, podria ser entesa com una funció del còr-

tex i, com a tal, subjecte d'un necessari desenvolupament,

les etapes del qual poden ésser seguides i identificades. Re¬

sulta evident, però, que no poden pas equiparar-la amb al¬

tres funcions cerebrals complexes -com la cognició, la pren-

sió i manipulació o el pensament- el desenvolupament de

les quals anirem fent al llarg de les pàgines d'aquest lli¬

bre. Almenys no pretenem pas dir o insinuar, en donar-li

el qualificatiu de funció en desenvolupament, que el desen¬

volupament de la vigilia està subjecte a aprenentatge, com

havia sugerit CRUDEN (1957).

Si seguísim pel camí de considerar la vigília com una fun¬

ció exclusivament cortical, desenvocaríem en un fatídic cer¬

cle viciós: sense desenvolupament cortical no és possible

l'estat vigil, sense estat vigil no hi ha funcions corticals.

■Aquest no és pas el camí que hem de seguir si aspirem a vo¬

ler compendre la funció vigil. Per això, hem de considerar

la vigilia com un estat periòdic, secundari al treball con¬

certat de diferents estructures nervioses tant corticals com



sub-corticals, i regular pel ritme biològic cardiaces¬

tat funcional que experimenta marcades transformacions al

llarg dels primers estadis del desenvolupament. Haurem de

fer recurs, però, a consideracions més aprofondides. Les

consideracions pràctiques que es deriven del coneixament

dels mecanismes reguladors de l'estat vigil són, com tindrem

ocasió de comentar, múltiples i substancials.

Però l'estat periòdic vigil, tal com l'hem definit, és sols

una cara de la moneda. El coneixament de l'altra cara, la

del son, és del tot imprescindible si volem compendre la u-

nitària realitat de la funció periòdica vigília-son.

Breu recordatori sobre la formació reticular i el seu paper

en la regulació de la vigília.
, -

. ■ - Tal com MAGOUM (1959) va poder posar de manifest, la regula¬

ció de ,1a vigília i el procés d'activació cortical i també,
per tant, l'entrada en el son i el despertar- vénen mediatit

zats per la funció del sistema reticular (S.R.).^^' descrit
I

histològicament per RAMON Y CAJAL el 1909.

Es tracta d'una estructura suprasegmentària, subcortical i

centroencefàlica que, insinuada ja en els peixos (RUBE-

CKEBUSCH i TOUTAIN, 1978); fa la aparició funcional distin¬

tiva a partir de l'estadi filogenètic de rèptil (v. pàg. ...

Està format per una maranya de neurones aïllades o xarxa ner

viosa de cossos cèl.lulars connectades entre sí per petits

axons que, com una columna o palmera que-tenint la seva ba-

seen el tronc encefàlic-es projecta sobre tota superfície
del còrtex (fig ). Moltes d'aquestes neurones acaben

en les estructures nervioses superiors (tàlem, nucli caudat,

arquicòrtex i neocòrtex): aquest és el S.R. ascendent. D'al-



tres, des de les esmentades estructures superiors, van a

parar a les inferiors (mesencèfal,^hipotàlem, tronc). És el

S.R. descendent. D'aquesta forma, a^és de vies específiques
aferents i eferents, el nivell suprasegmentari (còrtico-sub-

cortical) i el nivell segmentari (medul.lar) es,troben àm¬

pliament i difusament interconnectats.

El funcionalisme del S.R. obeeix a la "llei de la força"

(tot estímul fort o biològicament significatiu evoca una res¬

posta forta, mentre que tot estímul feble l'evoca fluixa)

i no pas a la del "tot o res". Això possibilita l'estimula¬

ció gradual de les estructures a les quals aboca i, d'aques¬
ta forma, modula l'estat global de tot el sistema nerviós.

Els estímuls aferents, vehiculats per les vies específiques

llargues, abans de desembocar en les seves estacions ter¬

minals superiors, fan sinapsis amb la formació reticular.

D'aquesta forma, per via de la formació ascendent, activen

el cortex (determinació del to cortical), fent possible una

millór integració de l'arribada dels estímuls modalment es-
I

pecífics. Però, gràcies al sistema descendent -en activar-

se el còrtex, tàlem,...- les estructures inferiors són també

influïdes, alertades i subordinades, al programa que s'ela¬

bora en el còrtex. Aquestes procions activadores del S.R.

són, doncs, responsables de'l'estat d'alerta i vigília. Les

seves fonts d'estimulació, gràcies a les connexions que hi

mantenen, són:

1) Procesos metabòlicsrTenen com a punt d'ar¬

rancada les estructures hipotalàmiques. Man¬

tenen l'homeostasi (o equilibri intern).

Això fa, per exemple, que un estat d'hipo-
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glucèmia (o de gana) desperti a l'individu,

per tal que s'alimenti.

2) Arribada d'estímuls del món exterior; Man¬

tenint l'alerta i vigília suficients, per
^

les vies ascendents que ja hem esmentat,

possibiliten el reflex d'orientació i l'ac¬

tivitat investigadora, la lluita o la fugi¬

da, així com l'estat concient.

3) Motius, idees i projectes elaborats pel còr-

tex; Permeten, per les vies descendents,

mantenir una influència reguladora de l'es¬

corça sobre el tronc encefàlic i nivells

segmentaris. Com a conseqüència d'aquest

fet, el còrtex cerebral, a més de funcions

motores i sensorials (pràxiques, cognitives,

...), també realitza funcions d'activació

no específica. Tota fibra específica de

, l'escorça ascendent o descendent, està acom-
, (

i panyada d'una altra fibra del sistema acti¬

vador no específic. El lloc més abundant

de partença d'aquestes fibres són les àrees

terciàries de la Ilia U.F.C. (prefrontals).

Tenint en compte aquests mecanismes resulta ben lògica la

gran proporció d'hores de son durant el període de nadó i

primer estadi del desenvolupament. Per un costat, serà pràc¬
ticament nul.la l'activació provinent de la pròpia escorça

(motius, idees i projectes elaborats pel còrtex pre-frontal).

I, per altra part, degut a la condició de relativa impermea¬
bilitat als estímuls, serà escàs el paper dels factors acti¬

vadors exògens. Però, a partir de la innaguració del primer
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estadi, la qüalitat i quantitat de vigília dependrà en mesu¬

ra significativa dels d'estímuls exteriors oferts per la

persona que el cuidi. Perquè, abandonat a les seves úni¬

ques possibilitats de regulació vigil, sols els factors me¬

tabòlics (gana) i propioceptius serien efectius per activat

el mecanisme reticular activador. En un altra apartat d'a¬

quest capítol» rependrem la consideració d'aquests factors,
tot seguint la història natural de la seva influència en el

desenvolupament de la vigília i regulació del ritme vigíLária-
son, en la nostra mostra d'infants seguits longitudinalment.

Evolució de l'estat de son en el primer estadi.

El seguiment del son és, potser,el camí més il.lustratiu per

entendre el procés de desenvolupament de la funció cortical

en general i, en particular, del procés de regulació vigília-
son. Tal com va insinuar JHONSON (1973) "sí els investigadors
estudien el son és per instruir-se sobre la vigília". Perquè,
des de l'utilització dels controls poligràfics continuats

t •

durant el son, són nombroses les adquisicions que ha sigut
possible descubrir. Si a aquest fet hi afegim les aportacions

procedents de la bioquímica (anomenada "neurofisiologia hu¬
mida" per M. JOUVET), no ha pas d'estranyar que, en l'actua¬

litat, la complexitat del.tema sigui considerable i que els

coneixements que sobre el procés del son sigui, en molt, su¬

perior al que es disposa sobre la vigília. Una breu introducció
a aquestes aportacions, ens ajudarà a la millor comprensió
del proceés i a poder deduir-ne, amb argumentacions fiables,
les orientacions pràctiques que s'haguin de adoptar.
Atenent a criteris de sistematització didàctica, resumirem

aquesta exposició referint-nos a tres grans paràmetres:
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1. Quantitat de son (duració i distribució).

2. Qualitat externa o "superficial" (endormiscament,

regularitat, profonditat, interrupcions, despertar).
3. Qualitat interna (organització neurofisiològica).

1. Quantitat de son^^^.

L'estimulació de la quantitat de son del nadó havia vingut

estimant-se, tradicionalment, que abarcarem una amplitud

de 20-23 hores diàries. Aquesta excessiva i vaga quantifi-
cació va quedar, però, manifestament rebaixada a partir
del minunciós i pacient estudi sistemàtic, realitzat abans

de l'era poligràfica, per PARMELEZ (1969). Els resultats

d'aquest autor són àmpliament coincidents amb les de la,

també, minunciosa enquesta portada cap pel nostre equip

d'exploració i seguiment del primer any de vida (quadre -I)

Aquests treballs ens ha posat de manifest que eis nadós
namés dorme'R realment unes 17 hores diàries. En la nostra

recerca, aquesta mitja d'hores totals de son es manté du¬

rant tot el primer mes. Al segon mes és de 16 hores, de

15 en el tercer, de 14 al quart i de 13 en el_ cinquè. Men¬

tre que al 6è mes torna a remontar a 14 hores.

El segon gran merit del la recerca de PARMELEZ fou esta¬

blir la distribució dels cicles de son continu (o períodes),
al llarg de les 24 hores del dia. Segons aquestes obser¬

vacions el nadó dorm intermitentment durant períodes de
( 5 ) * ^3-4 hores^ , amb intervals de vigília més o menys llargs

• segons les circumstàncies ambientals (sobretot l'alimenta¬

ció):. No hi ha, però, massa diferències entre la reparti¬
ció dels períodes de son al llarg del dia i de la nit. El

que equival a dir que el nadó no presenta ritme miotameral

i que deixa plantejada la qüestió de sí els ritmes circar-



dians són innats o adquirits (apresos). A partir d'una

duració de 3 hores, aproximadament, durant l'estadi del

nadó, els períodes de son continu es van allargant progres-
"

sivament fins a durar unes 6-7 hores (cada un d'ells) ja

als 3 mesos d'edat. Al final deltercer mes, però, la quan¬

titat total de son ha disminuit a'.unes 15 hores (de les

17 del nadó). Quant a la distribució, destaca el seu pro-

ressiu agrupament durant la nit, aconseguint-se un llarg

son nocturn de 10 hores i unes dormides diurnes de 2-3 ho¬

res (dependents de l'arribada d'estímuls suficients durant

el dia i essent un factor important l'establiment d'un pro¬

grama de lliure alimentació, tal com describim en la pàg.

...). En la gràfica del quadre -I podem constatar com la

disminució de les hores de son total es fa pràcticAment
exclusivament a costa d'hores de son diürn. El fet és que

a la 16^ setmana apareix un cicle nictameral de forma evi¬

dent, havent-se doblat quasi la quantitat de son nocturn.

2. Qualitat externa.

L'endormiscament és fàcil al llarg dels 2-3 primers mesos.

És, habitual que l'infant s'adormi, inclus en ambients

sorollosos o ben il.luminats, sobretot, sí hi ha habituació.

Però a partir del tercer mes es va dilatant més el període
d'endormiscament (10-15 minuts al sisè mes). El canvi qua¬

litatiu de l'atenció i "alerta de l'infant, que hem descrit

a partir del tercer mes de vida, va ben lligat a aquest

fet. La mirada de l'infant es fa viva, atreta pels estí¬

muls visuals i els sorolls que es produeixen al seu entorn.

D'aquesta forma, per les vies descendents del còrtex, és
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manté l'estimulació del sistema reticular activador o

sistema preferencial de cigilància. Cada vegada més,
. -5 ■

com tindrem ocasió de comentar en els estadis successi¬

us, es fa més necessari l'establiment de condicions fa¬

vorables, monòtones i pobres estímuls, perquè el son ar¬

ribi a estableir-se.

Despertar. Aproximadament fins els 3 mesos el despertar

és degut a l'aferència activadora d'estímuls fisiològics
(matebòlics) lligats a l'alimentació. Més endavant la

regulació de la transició vers l'estat de vigília esta¬

rà cada vegada més sòta la dependeència de factors múl¬

tiples i complexos, de difícil valoració (motrius-senso-

rials i afectius).

3.- Qualitat interna.

Tota un altra qüestió fa referència a la valoració de

les variacions de diferents paràmetres fisiològics, més
concretament neurofisiològics, durant el son. L'estudi

•dels registres poligràfics (EEG, ECG, EMG, E.O.G., acto-

'•grama, freqüència respiratòria,...), obtinguts ininter-

rumpidament al llarg de tota la durada del son, ha per¬

mès la identificació de diferents estadis^®' atenent a

les característiques d'aquells paràmetres "interns". Les

xifres romanes I, II, III, IV i V serveixen per identi-
ficar-les { SERINSKY i KLEITMAN (1953), DEMENT i KLEIT-

MAN, 1957; JOUVET, 1065).
/

En l'adult, durant el son, quest estadis es van succint

l'un darrera l'altre. Aquesta succesió forma un cicle

de son i acostuma a durar, en total, uns 90 minuts. Al

llarg d'una nit de son es succeeixen un 5-6 cicles (LOO-

^MIS i cols., 1937; DEMENT i KLEITMAN, 1957; JOUVET, 1967).
Encara que a l'inici d'aquestes descobertes es tendí a

considerar com a qualitativament semblants el son de l'a-
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dult i el de l'infant, tot seguit es pogueren constatar

substancials diferències. Per tant, no només la duració

total del son i la seva distribució al llarg d'un dia

és un paràmetre que varia en funció de l'edat, sinó tam¬

bé la distribució i proporció dels estadis. En les pà¬
gines següents farem un esquemàtic resum d'aquesta evo¬

lució del son al llarg dels primers 6 mesos de vida. Pe¬

rò, com que els patrons que han servit, abans caldrà fer-

ne una breu descripció.

L'estadi I correspon a la somnolència o endormiscament.

L'activitat o freqüències alfa (8-12 c./s.), que apareixen
en repòs sobre les àrees posteriors del cervell (parieto-

occipitals), desapareixen. El conjunt de l'activitat bio-

elèctrica cerebral es mostra aplanada (baixos voltatges)
i amb unes freqüències globals de 4-6 c./s.. Durant aquest

estadi és fàcil despertar al subjecte.

Quan es passa de l'estadi I a'l'estadi II en l'EEG apa¬

reixen brots d'ones fusiformes, cada vegada més contínues,f

¡a 12-15 c./s., salpiquejats per paroxismes d'ones theta

(4-7 c./s.;) . Encara que és un estadi de son veritable,

aquest es caracteritza per ésser realment lleuger (és
a dir, que és fàcil el despertar). Per això els estadis

I i II s'anomenen de son lleuger o superficial.

L'estadi III i l'estadi IV s'acompanyen, en el EEG, de

gran abundància d'ones lentes i una acusada profonditat
del son (difícil despertar). Per això,^oe'ls anomena es¬

tadis de son lent o son profund. Mentre la proporció de
les ones lentes (o,5-3 c./s.) i de gran amplitud (100 • ^ ,

u.v.) sigui menor d'un 50% és classifica com estadi III;

si les ones lentes ocupen més del 50% del traçat, ales-
\ I
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hores rep la qualificació d'estadi IV. Aquest estadi de

son lent són sinònims de repòs somàtic. Els moviments

del cos, registrats en l'octograma, disminueixen progres¬

sivament. El tó muscular també disminueix. Els ulls

(giobuls oculars) realitzen moviments molt lents, asi¬

mètrics i no conjugats. Disminueix la freqüència cardiaca

i respiratòria, així com la pressió arterial. Es modifi¬

ca la resistència elèctrica de la pell i la temperatura

està lleugerament disminuïda. L'estadi IV és de verita¬

ble recuperació física.

A laquest quatre estadis se'l sol anomenar també com de

son sincronitzat, degut a la relativa homogeneitat simul¬

tània presentada en totes les àrees examinades.

A més d'aquests estadis, descrits per DEMENT i KLEITMAN,

JOUVET va identificar un altre estadi (V) que per les

característiques del traçat EEG va anomenar de son desin-
V

cronitzat i està format per una activitat bioelèctrica

de gran freqüència i poc voltatge, semblant a la que s'ob¬

té durant l'estat vigil i amb els ulls oberts, semblant

indicar una gran activitat cortical. Constractant amb

aquest fet, la profonditat del son es major encara que

durant els estadis de "son profund", i el tó muscular

encara és menor. Per'aquest fet se l'anomena a aquest

estadi com "son paradòjic". Però la seva característica

més distintiva està constituïda pels peculiars moviments

oculars que es produeixen: ràpids i a ràfagues, bilate¬

ral i, generalment, conjugats i horitzontals. Per això,

aquestwperíode del son també s'anomena fase REM (Rapid

Eye Movement o de moviments oculars ràpids)• Solen acom-



panyar-lo petites sacsejades mioclòni'ques, a nivell de

les extremitats i de la musculatura facial. Les freqüèn-
cies'··cardíaca i repiratòria són irregulars, amb importants
elevacions i variacions sobtades de la tenció arterial.

La temperatura corporal augmenta, això com el consum d'o¬

xigen per part del cervell,.La hipotonia és extrema. En

l'home, sol acompanyar-se d'erecció i en les dones d'un

augment del fluix vaginal, I, és precisament durant aques¬

ta fase quan es somia. La duració total de fases REM,

durant una nit de son normal i en un adult, oscil.la

entre un 20-25% del son total. La latència d'aparició
de la primera fase és de 60 a 90 minuts, A mida que van

^ succeint-se els cicles de son, la proporció de les dife¬

rents fases o estadis que els composen caria. Mentre els

estadis III i IV predominen en els primes cicles, els
estadis II i REM dominen en els últims cicles de l'es¬

tructura "interna" del son en>l'adult humà^^', és la cor-

, relació significativa entre quantitat de son paradòjic
I

o dé fase REM i el desenvolupament o execusió de les fun¬

cions mnèsica, emotiva i l'aprenentatge, de tal forma

que la privació selectiva d'aquestes fases comporta ine¬
ludiblement tant una merma en els rendiments com desequi-
, . . (10)libris psíquics^

Tenim com a punt de referència el patró del son humà adult

podem ara ocupar-nos de 1'ontogenia del son. En referir-nos

a la quantitat de son i la seva distribució hem ja vist com

al llarg del sis primers mesos de vida es produien nota¬

bles canvis. Però aquest aspecte de transformació resulta

extraordinàriament sorprenent si considerem la seva qualitat



interna. Així mentre els adults passen entre un 20 a un 25%

del temps del son en estadi REM, el nadó i els nodrissons

hi passen un 50% {R0FFV7ARG i cols., 1966). Per altra part,

mentre-els adults presenten el primer període REM als 90 mi¬

nuts de l'inici del son, l'infant dels primers mesos entra

habitualment en el son per mitjà d'una fase REM. La duració

de tot un cicle, de 90 minuts en l'adult, és també més cur¬

ta, aproximadament 50 minuts. Aquesta primera fase de son

paradòjic o RExM, que en el nadó humà constitueix la porta

d'entrada al seu son, s'acompanya d'una manifesta activitat

corporal (moviments oculars ràpids, respiració irregular,

absència de tó muscular a nivell del coll i del mentó i un

traçat EEG irregular i de baix voltatge) per que se l'ano¬

mena, també, son agitat, per diferenciar-lo de la fase espe¬

cífica REM del son adult. A continuació d'ell fa la seva a-

parició un tipus de son, anomenat calmat, que, tot i semblar-

se al son lent o profund de l'adult (estadis III i IV), no

pot. pas identifircar-se-li plenament. Es caracteritza, el

son' calmat,per l'absència d'activitat corporal i de moviments

oculars ràpids, respiració regular, persistència d'una acti¬

vitat tònica mentoniana i traçat EEG lent d'ampli voltatge.

A més,apareixen atípiques fases del son, anomenades de son

transicional o indeterminat, que són una associació no sis¬

temàtica de paràmetres o característiques pròpies de les al¬

tres dues menes de son (DREYFYS-BRISAC, 1964 i 1979; BENOIT,

1981). Seguint aquest criteris de classificació, d'acord amb

1'estándarització terminológica proposada per ANDERS i cols,

(•1971), i la revisió dels treballs més importants fets sobre

aquest tema, resumin com segueix l'evolució interna del son

fins el 6® mes de vida.
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1. En el fetus, abans de les 28 setmanes post-concepcionals

(7 mesos), no es poden identificar paràmetres que perme¬

tin diferenciar l'estat de vigília i de son.

2. El son agitat és el primer en fecf^i'à seva aparació, en

el pfematur viable (28-32iisetfflanes). El son calmat apareix,
entre les 35-37 setmanes. La clara diferenciació d'un es¬

tat vigil es fa després de le? 37 setmanes.

. La quantitat de son agitat ocupa el 15% del temps de s n

a les 29 setmanes, el 3% a les 39 setmanes i en el moment

del part a termini, el 40% (PETRE-QUADENS, 1967).
3. El nadó humà es caracteritza per tenir un ritme de son-

vigilia ben establert, amb 3-4 hores seguides de son, du¬
rant cada cicle uns 50-60 minuts. L'entrada en el primer
cicle de son es fa amb una fase de son agitat, que dura
uns 15-20 minuts; a continuació, durant 4-5 minuts, té
lloc una fase de son tradicional (DREYFUS-BRISAN, 1075);

i, per fí, una altra de son calmat, de 30-40 minuts. Succe-

,inte-se, així, 4-5 cicles de son, durant les 3-4 hores

Ide cada estadi.

4. Fins a la tercera setmana no s'inagura una moderada dife¬

renciació d'un ritme nictameral, augmentant les hores

de son nocturn, ritme que ja està ben establert a partir
de l'li setmana (final,del tercer mes). Al llarg d'aquests
tres primers mesos, la duració de les fases de son agitat
disminueix poc, mentre que la de son calmat augmenta pro¬

gressivament. Així mateix la durada dels cicles d'allarga
i la quantitat de vigilia nocturna disminueix.

5. També, a partir del tercer mes (de forma clara a partir del
%

G ^6 mes), l'endormiscament ja no es fa més directament pel
son agitat. La seqüència vigilia-son calmat-son agitat, sem¬

blant a la de l'adult, s'estableix definitivament.



Cap. 9 .TO PASSIU, de base, permanent o de repòs.

Ja em exposat, en parlar d'aquest tema en els capítols dedicats al fetus

i al nadó, que el to de base o passiu dels músculs és el pre-requisit per

realitzar un moviment o adoptar una posició (postura) antigravitatòria fixa.

No és d'estranyar,' does, que la seva exploració i seguiment hagin ocupat

l'atenció preferent d'un limitat nombre d'investigadors, amb l'intent, per un

costat, de cercar els valors mitjos indicatius de l'estat d'aquest to al llarg
de les diferents i succesives cronologies en els primers mesos i anys de vida

i, per un altre costat, de trobar el valor pronòstic de les seves desviacions.

El resultat d'aquest corrent d'interès ha sigut l'elaboració de quadres i grà¬
fiques que van repetint-se en tots els manuals. Dè tots aquests trebàlls el

de STAMBAK (1963) ha sigut el més citat, malgrat les sevs múltiples inprecissions
i contradiccions. Però, sense cap dupte, serà el recent treball de S.A. DAR-

GASSIES (1982) el que està cridat a marcar una nova pauta i referència en

aquest sentit. Per això, en oferir els resultats de la nostra recerca sobre

el to passiu, farem cortparació freqüent amb els resultats d'aquestes dues auto¬

res.

L'acord unànim dels investigadors sols en manté, actualment, en un punt: al

llarg dels primers mesos i anys del desenvolupament assistirem a una modifi¬

cació progressiva del tb passiu de l'infant, sigui aquest predcminanment hiper-
tònic. On no hi ha unanimitat és en lúaceptació d'uns valors o patrons típics
(i, per tant, pretesament normals) i harrònicament creixents o decreixents, com

pretenien les estimacions clàssiques. En aquest sentit resulta ànpliament reve¬

ladora l'opinió de ANIEIL-TISON i GRENIER (1981): "Durant el primer any de vida
s'ha denostrat Clarament una gran variabilitat individual en l'evoluació del

to passiu; es fa, doncs, precís admetre anplis límits de normalitat". Però,
anant més enllà deíque podria considerar-se sinplement un anpli marge de
variabilitat individual, la nostra recerca de seguiment de l'evolució del to

passiu al llarg del tot el primer any de vida,en una mostréTde 89 infants, ens

subministra resultats i conclusions ben divergents de les que es troben en la

literatura més a l'ús (STAMBAK i AJURIAGUERRA, 1954; STAMBAK, 1963; KOUPEFNlk i " ^

DAILLY; 1972; OORIAT, 1974), i el mateix cal dir, per molts aspectes, pel que
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fa referència a S.A. CARGASSIES (1982).

Pel que fa al primer semestre de vida, les nostres estimacions no són coin-

cidents ni els valors mitjos per cada edat ni en l'existència d'una evolució

harmònicament progressiva de l'augment de l'extensibilitat. Un factor d'aques-
ta disparitat pot, tal volta, en 1'estricta protocol!tzació de les maniobres

d'e)q)loració que apliquem i que en la bibliografia citada o bé no és descri¬

ta o bé és presentada de forma ben poc precisaEn tot cas, les nostres

estimacions globals ens porten a relativitzar molt - llevat dels casos mani¬

festament extrems - el valor de signe clau del desenvolupament que ha volgut
donar-se als índex o ítems d'extensibilitati al seu valor de significació
en correlació al desenvolupament d'altres funcions, com les adquisicions pos¬

terais o la prensió voluntària.
, t

Deixant de bandalla nostra sisfeenàtèca, l'exploració de la consistència,
sols en relació a les proves de sacsejament poden continuar mantenint un acord

global amb les dades de la literatura. Efectivament, el sacjesament en bloc de

tronc tot primer provoca una ànplia oscil.lació de l'extranitat cefálica que,

cada vegada més, s'anirà fent solidària del tronc i es mourà conjuntament amb ell;
en canvi, les extremitats superiors i inferiors, inicialment solidàries amb el

tronc, oscil.len independentment d'ell de manera ben ostensible a partir del

tercer mes. Aquesta evolució antagònica, d'extrenitat cefálica i extremitats su¬

periors i inferiors, a més de coincident amb les estimacions dels diferents autors,
és d'una lògica manifesta. Que el cap vagi cada vegada més solidàriament amb el

tronc resulta bàsic per poder assolir una bona postura activa, com pot ser

asseure's; i que les extremitats deixin de formar un bloc amb el tronc és,
en definitiva, uns dels pre-requisits que possibilitarà la manipulació i

deambulació, així com l-^equilibració.
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Les divergèencies són, però, paleses en relació a l'exploració de 1'extensibili-

tat. Considerat globalxnent i a grans trets, el patró d'extensibilitat ( o grau

màxim d'obertura o tancament que es pot iirprimir a un grup de músculs d'un

segment articular), segueix al llarg dels sis primers mesos, segons les nostres

mesures, un perfil clarament difàstic i que té el seu punt d'inflexió entre el

segon i quart mesos. En les gràfiques

i en els comentaris que dediquem a continuació, a cada un dels ítmes explorats,

es reflexa ben clarament aquesta cruïlla que resulta ser ei tercer mes per

l'evolució del to de repòs.

L'evolució de l'extensibilitat, indicadora del to passiu, segueix al llarg del
(2)

primer estadi les següents fases * ' ;

1. Extensibilitat dels músculs del coll (resistencia mento-acrómion) ;

La hipertonia relativa (o moderada dificulta en fer contactar el mentó a

cada un dels acròmions)jCostatada per SAINT-ANNE DARGASSIES en el 78% dels

nadons (v.p. 150), ja no l'hem pogut constatar nosaltres només en un 3% dels
insfants explorats dins del primer mes, essent la pràctica totalifat d'ells

objectivament hipotònics en aquest ítem.A partir d'aquest moment, encara que

la majoria dels infants mantenen un patró global moderadament hipotònic, s'ini¬

cia una corba descendent del percentatge d'infants hipotònics que no es

recupera fins el 6 -7 mes. Es" a dir: costatem una extraordinària variabilitat,

encara que dominant el patró -hipotònic, i una corba difásica ( amb increment

relatiu del patró hipertònic, sobretotcen el 4 -5 mesos) més que no pas una

variablitat harmònica (quadre 1).

Tot i que hem enprat criteris d'avaluació diferents als de S.A. -DARGASSIES

(5)(1982)^ , els nostres resultats globals resulten ànpliament coïncidents,

si nó en percentatges estrictos sí pel que fa referència a la recuperació d'un

patró hipertònic a partir del qUart mes.
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2. To passiu dels músculs de l^extrgnitat superior:

2.1. La maniobra de la bufanda ("foulard"), que mesura - en la nostra protocolit-

zació - si.el colze pot depassar o no la línia mitja del cos quan es porta la

mà d'un costat a tocar el muscle centralateral^^' (fig. )f ens indica que

a partir d'un clar o prioritari patró hipotònic (74% dels eíÇ)lorats) en el

primer mes; assistim a un progressiu decreixement d'aquesta hipotonia. Mentre
t

els infants de punt de parentença clarament hipertònic, per aquest ítem, man¬

tenen al llarg dels 6 primers mesos aquesta qualitat, el patró d'una hiper-
tonia moderada va essent la norma per més del 50%, amb un clar punt d'infle¬
xió entre pl 3®^ mes.i el 4^^^ mesos (quadre II) , Tal com veurem més ende-

vant, aquesta resistència o hipertonia relativa, observada a partir del 3®*^ mes,

és correlacionable amb l'inici del desenvolupament de la prensió voluntària. El

pre-requisit d'un bon to de base de la musculatura proximal, per tal de poder

ser el substrat d'un moviment d'apropament als objectes, ens ptit donar e:çli-
caió d'aquesta correlació.

2.2. Retorn en flexió de les extremitats superiors (fenomen del rebot. v.p. 155),

L'evolució del predomini hipertònic de base dels músculs flexors de l'extremitat

superior, passa de ser present en la pràctica totalitat dels infants del

primer mes (99%) a disminuir progressivament al llarg del primer estadi. La

davallada principal té lloc a partir del tercer mes, coincidint també amb

l'inici de la prensió voluntària. Al quart mes sols presenten el fenomen del
%

rebot, i encara feble, un 28% dels infants, mentre que al 6^ mes cap dels

infants ejqilorats fou possible desencadenar-lo, (quadre ),

2.3. Ein deixat de considerar, en la nostra sistemàtica, l'exploració i segui¬
ment de l'angle de flexió de la mà sobre l'avant-brac, perquè mentre en la

variant dersiflexora pràcticament no s'ofereixen modificacions al llarg del

primer mig any, mantenint-se entre els 80-902, en la medició i seguiment de

l'angle de flexió palmar la seva variabilitat individual era tal que desis¬

tirem de seguir-la. En les dades obtingudes per S.A. DARGASSIES (1982) s'evi¬
dencia que l'única norma és la progressiva obertura de l'angle a mida que

^ i

s'augmenta en edat
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3. Extensibilitat de les exttemitats inferiors.

3.1. Contràriament al que ha sigut dit per STAMBACK (1963) i S.A. DARGASSIES

(1982), l'angle popliti^^^ no parteix pas en la nostra nostre d'uns valors

prcpers o inferiors als 90». Una mitja de 150» és el valer que trobem en

el primer mes, el que vol dir que hi ha una marcada hiper-extensibilitat

(hipotonia). Aquest vàlor es fa lleugerament regressiu fins el tercer mes
. - -

(a l'entorn dels 1482) i, a partir d'aquesta edat, comença novament a re¬

muntar graus per arribar a assolir els 1762 de mitja al sisè mes . (quadre IV)
El caràcter lleument evolutiu vers la hipertonía que caracteritza els tres

primers mesos de vida, sols el trobem relacionable amb la ferma vigència de les

funcions motores de redreçament (v.p. ) durant aquestes edats . El seu afe¬

bliment ulterior i el caràcter hiperrextensible o hipotònic de les extremitats

inferiors que caracteritza el segon trimestre de vida, semblan ser una harmònica

preparació per facilitar la posició d'assegut amb les came^stirades. Constatem,
una vegada més, el caràcter difàsic de l'evolució del to passiu i el punt

d'inflexió a partir del tercer mes.

3.2. Similars consideracions d'oposició als valors donats per STAMBACK (196^) i
S.A. CiABGASSIES (1982), poden ser fetes en referir-nos a l'angle dels aductors^^H
només que aquí d'úna forma molt més taxativa. Així, mentre SATAMBACK

troba uns valors mitjos al primer mes' de 302, _ . nosaltres el trcfcem de 1002.

Al segon mes obtenim la cota més baixa (902), Sols a partir d'aquesta edat
assistim a un lent però progressiu augment d'anplitud, per arribar a poc més
de 1002 al sisè mes, (quadre V; i V-bis).
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3.3. Paral.leles evolucions difàsiques, ainb punt d'inflexió el tercer mes, són
trobades en mesurar i seguir la resistència al contacte taló-orella. De poc

mós d'un 90% d'infants que s'aconsegueix fer-los contactar el peu amb l'orella
al primer mes, es passa al tercer mes en que,aproximadament, són sols un 50 %.

És a dir, s'accentua la hipertonía (hipoextensibilitat) fins el tercer mes. Des¬

prés, de ferma cxjrrelativa amb les dades anteriors, assistim a un aùgment pro¬

gressiu de la hiperextensibilitat (hipotonia) i, a finals del primer estadi, ja
tornen a ser un 90% els insfants que tornen a conseguir el contacte altre vegada

(període que coincideix amb la conducta habitual, eèÊnt en decúbit dorsal,
I

de poctar-se voluntàriament el peu a la boca). (quadre VI).

3.4.L'evolució de l'angle format pel dors del peu i la cama (fig. ) s'es¬

capa o no oonpleix aquest canvi de sentit, propi del teccer mes. Durant tot

el primer estadi observen un augment costant del seu valor fins el quart mes,

passant d'uns 162 el primer mes a uns 402 al quart mes. Mantenint-se aquest
, . èúltim grau fins el 6 mes (quadre VII). Aquesta evolució sembla lògica si
tenim en compte la funció del peu com a suport de tot el cos i la necesitat

d'un von to de base per a realitzar-la.

Pel que fa a aquest íten, també, la disparitat amb S.A. DAPGASSIES (1982) és
absoluta . Én cap moment de l'evolució al llarg dels sis primers mesos no

hon trobat diferències significatives en el to de base d'una i altre meitat del

cos^^K La simetria és, doocs, la tònica global.

En relació a les diferències en 1'extensibilitat segons el sexe, eix central

del treball de STAMBACK, les nostres valoracions comparatives no ens permeten

pas deduir-ne, tampoc, diferències significatives entre nens i nenes
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2.^La consideració global de l'evolució del to laase o de repòs al llarg del

primer estadi del desenvolupament, d'acord amb les dades que era trobat, ens

porta a conclusions semblants a les que hem ja exposat en l'apartat que sobre

aquest tona hon dedicat al nadó (p, 152). En primer lloc, destacar que no és
possible parlar d'un caràcter global hipertònic o hipotònic del to de base de

l'infant, sinó que hem de referir-nos aïlladament a cada un dels diferents segments
del seu cos. En aquest sentit destacarem^tenint en ccmtpe la nostra"sistenàtica

d'exploració i valoració, el caràcter hipotònic de partida de la musculatura ro-
%

tatora del coll, decreixent fins el 5® mes, que concorda amb el progressiu aug¬

ment del to actiu dels músculs d'aquest segment en les mateixes edats. Ifti caràc¬

ter evolutiu semblant, d'expresió quantitativa molt més palesa., s'observa en

la musculatura propera a les extrenitats superiors (maniobra de la bufanda),
que va augmentant el seu to de base, al servei -'probablement - dels gestos

prensius distáis. La disminució del retórn de flexió de les extremitats supe¬

riors segueix una corba grollerament paral.lela amb l'augment de l'extensi-
bilitat de les extranitats inferiors, essent tots dos paràmetres clars indica¬

dors de la disminució del predomini del to de base dels músculs flexors. La

cruïlla del tercer mes és, així mateix, laxament clara. En canvi, l'augment en

el sentit d'hipertonia o hipoextensibilitat de l'angle dors peu/cama resulta

lògic - com ja han apuntat - si pensem en la funció de substentació bípeda.
En resum: resulta difícil deixar de considerar un bon grau de determinisme

finalístic en 1'evolució del to passiu de l'infant, al servei de desenvolupament
del control actiu de l'extremitat cefálica, i de les funcions prensora i mani¬

pulativa, per les extremitats superiors, i pêr facilitar la posició d'assegut i,
l'estació bípeda i ulterior deambulació en les inferiors.

En definitiva les nostres conclusions ens porten, més enllà dels valors

mitjos per cada ítem explorat, a coincidir només relativament amb les emeses

S.A.' DARGASSIES (1982). Així, mentre, aquesta autora condueix que el to passiu
global de l'infant evoluciona dins del primer trimestre de vida vers la hiper-
tonia, per la nostra part ens veiem abocats a concloure que si bé això es

veritat, hoi és només de forma relativa. Aquesta relativitat és molt més acusada

pel que fa referència a les extremitats inferiors que a les superiors i a la



Zl'·
musculatura del . celi. Efectivament; per les extremitats inferiors, llevat

de l'angle dors peu-cama, i de la resistència al contacte taló-orella, la davalla¬

da vers una relativa hipertonia és petitíssima (de sols 2o per l'angle

popliti i de 10-7fi pel dels aductors). En relacicS al segon trimestre, l'afir¬
mació de S.A, DARGASSIES (1982) de què "la hipotonia de les extremitats s'ins¬

talla però nolt lentament" (p. 160), sols pot ser conpartida pel que es refereix
a les extremitats inferiors ( a excepció feta de l'angle dors peu-cama) i no a

a la porció proximal de la cintura braquial, que veu incrementar moderadament

la seva prcporció d'hipertonía. En aquest sentit tarrpoc podem coincidir amb la.

valoració que to passiu i to actiu experimenten en els primers mesos de vida

("to passiu i to actiu evolucionen l'uïV i l'altre al .mateix terps, però en

sentit invers"). En parlarien el ce p, ..,^d'un dels aspectes del to actiu,
les funcions motores de redreçi„ament;tindreT\ ocasió de retornar sobre aquest

punt. Deixen ara escrit que, almenys des d'un punt de vista teòric, se'ns feia

molt difícil admetre que es dones aquesta divergència evolutiva i simultània

entre to; passiu i to actiu, tractant-se de "dos oonposaiits d'una mateixa qualitat
del to muscular,

, !
I •

c

i
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Tipus motprs hipotònic i hipertònic,

to
Les variacions en el muscular passiu que han trobat en la mostra de població
infantil normal, són : - poc marcades. Tot i això, donat que existeixen un

réduit nombre d'infants que s'aparten manifestament de la mitja, és possible
diferenciar-ne dos grans grups: els que configuren un patró motor predominantment

hipotònic i els que'rostren hipertònic. Segons ESTAMBACIC- (1963), el ccmjunt de
població femenina tendeix a configurar un patró hipotònic, mentre que la masculina
el presenta majoritàriament hipertònic. Característica aquesta que no hem pas pogut
ccrraborar en la nostra mostra. Com tanpoc han pogut establir-cap correlació sig¬
nificativa entre la pertanyança a un o altre grup i, per exenple, l'edat de deambu-

lació autònoma o les cronologies de desenvolupament de prensió voluntària. Per

tot això no dcxiem, a la mesura i seguiment dels diferents ítans o maniobres que

valoren el bo passiu, el valor que habitualment els és atribuit per molts autors.

Tot un altre fet és la constatació d'un acusat i mantingut patró hipotònic o

hipertònic o la troballa, també mantinguda, de clares assimetries hemicorporals.

)·t^r*y<<Vn bon to de base, és el prerequisit per l'execució del moviment voluntari i

l'adopció de posicions idònies antigravitatòries^ 1 * - és lògic deduir que les
hipotonies i hipertonies extremes inpossibilitaran aquell desenvolupament. Però
el fet, repetidament constatat per nosaltres, que alguns infants acusadament hipo-
tònics (com els portadors d'una trisaQÍa3a21 o sindrone de DCXvN) sotmesos a un

intens programa d'estimulació precoç^arriben a realitzar un desenvolupament
motriu quasi idèntic cronològicament al normal, sense modificar l'acusat patró hipo¬
tònic, ens obliga a responsabilitzar a altres factors com a responsables de retard

en el desenvolupament de les funcions motrívis, ' ' •

hipotonia o hipe-rtonia acusades i asimetria sostinguda són - . signes d'alar¬
ma que han de suscitar una profunda exploració neurològica i pertinent adopció
d'estrategies estimulatives. i ' v.-,. y . ..
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Cap 10

Encara que en situar l'infant era decúbit dorsal o ventral és inpossible negligir

ingerències antigravitatòries i, pér tant, participacions activos de l'infant,
consideren l'actitud postural de repòs con la resultant de l'acció agonística del to

de base o passiu. È1 seu seguiment constitueix, al nostre entendre, un inestimabl

índex seniològic. Les seqüencies del seu pas d'un a altre graó,al llarg del primer

estadi del desenvolupament, esdevenen un patró tan harmònic - en la mostra de

infant que hem seguit - que no duptem per calificar-lo d'un dels índex més precisos

per realitzar una priír^ra aproximació diagnóstica al nivell de desenvolupament

aconseguit per l'infant, tant motriu com global.

La situació óptima per realitzar aquesta avaluació és l'estat vigil calmat. —

Però com que en aquest estat l'infant va realitzant freqüents moviments espontanis

(o aparentment espontanis), que modifiquen quasi continuament la postura de repòs

ideal, caldrà recórrer a la postura "mitja" de repòs al llarg de tota l'e:qíloració
o a retenir gràficament "moments" privilegiats.

Actitud psotural de repòs en decúbit dorsal.

1.1. Control poatural del cap.

El nadó, situat en aquesta posició, manté generalment el cap girat vers un

costat (clàssica postura asimètrica del nadó) i sols fa canvis episòdics de

lateralitat, mantenit-lo transistòriament en el pla sagital. Dins del primer

mes un 9% dels infants observats, aconsegueixen - Sobretot a la fi d'aquest

períoderniantenir-lo ben arreglarat durant alguns segons. Al segon mes són

ja un 56 % i el tercer mes un 72%, els que el mantenen permanenment. Per

arribar al quart i' cinquè mes en què la pràctica totalidad d'ells el presenta

de forma esta tie i simètrica el cap centrat i arreglarar amb l'eix del cos

(quadre I). De forma evident, també aquí, el tercer mes sei^ mostra com una

veritable cruïlla.



1.2. Tto postural dels músculs eatensors del coll. (hipertonía normal dels músculs

del coll).

La majoria dels nadons normals presenten, observats de perfil, un coll

permanersoent pla en íntim contacte de la musculatura cervical amb el pla del
llit. Si ens- situem a contrallum podem observar con es mínima i inexistent 1 ' ^

pai entr el coll i la superfície de sosteniment. Prop de la fi del primer mes,

però, ja un 50% dels infants pal.lejen una permanent resposta o postura tò¬
nica d'aquestjmúsculs, deixant.entre el pla del llit i el seu coll una ober¬

tura còncava per on poden introduir-s'hi un o dos dits de 1'e}q)lorador (fig. 1
Durant el segon mes s6n més del 80% els que exibeixen aquesta hipertonía norma

dels muéculs extensors del coll en decúbit dorsal, arribant progresivament
a quasi el 100% als sis mesos, (quadre II)

1.3 Actitud postural de les extremitats.

En el quadremresumin la incidència percentual de les diferents actituds

posturals de repòs en decúbit dorsal al llarg del primer semestre. Però en

els sub-apartats següents descriurem només la forma més típica, intentant

perfilar el seu "retrat robot". En un altre oapartat, al final d'aquest
capítol, es fa la descripció de les actituds atípiques i comentaris sobre la

I ' /O)
seva significació^ .



1.3.1. Al final de la primera setmana de vida les extremitats superiors es carac¬

teritzen per l'inici de pèrdua de la preferent aducció dels braços, que

els mantenia inconatanment adossats contra el tronc; la flexió, a nivell del

colze, tot i ser clar, que ja no es tan marcada con en el nadó; així mateix,

assistim a una rotació externa de l'avant-braç, però no suficient perque

hi permeti descansar-lo sobre el pla del llit. La mà pot trobar-se semi-

oberta o tencada, peròiél dit pols, encara que en predominant o manifesta

aducció, no manté pas una oposocoó sibre el pamell; si la mà està tencada, el

dit pols sols restar per sobre dels altres dits que dormen puny. Malgrat els

freqüents moviments que relativament asincrónica realitza l'infant, l'iirpressió
global és de simetria en flexió de les dues extrsnitats superiors. Les ext-e-

mitats inferiors destaquen, en comparació amb les superiors, pel grau de seni-

flexió assolit; tot i això els peus encara no solen contactar sobre el pla del

llit. L'abducció o separació de cames, encara que variable, és també manifesta;

l'angle format per les dues cuixes dépassa poc els 90-1002, pel que la cara

externa del genolls no contacta generalment amb el llit.La impressió glo¬

bal és també de simetria, encara que menys clara xgue la apuntada per les

extronitàts superiors degut a la extraordinària importància dels moviments
I

primaris a nivell de les cames.

1.3.2. A partir de la primera setmana, i amb poques variacions dins del primer mes,

el patró global de les extranitats superiors és de predomini flexor, en¬

cara que menys acusat a les inferiors, abducció moderada i simetria bilateral.

Al final d'aquest mes, les extremitats inferiors tendeixen a presentar-se

més separades, en semiflexió i els peus solen tocar el pla del llit. Itot hi

haber-hi una relativa simetria h^icorporal, es va fent evident, un cert grau

d'asimetria entre les meitats superiors i inferior del cos.

1.3.3. Al ]J.arg del segon mes
_ en dos casos les extremitats superiors augmenta, de

forma molt variable individualment, el grau d'abducció dels braços que, sepa¬

rats del tronc, es recolzen sobre el pla del llit. La flexió de l'avant-braç
en rotació externa, sobre el braç , disminueix i es manté força estones en

conpleta extensió.
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La xnajoria dels infants - un 50% - encara tenen el dit gros en aducció,

aínb la mà predominanment semioberta, sobretot si el braç està en semiextensió.

A nivell de les extranitats inferiors augmenta moderadament la semiextensió,
tan a nivell de cuixa amb el maluc con del genoll, encara que aquestes no des¬

cansen quasi irài sobre el pla del llit. Malgrat la gran riquesa de moviments

primaris, generalment asincrònies, tanv.en les dues meitats del cos com entre

les meitats homòlogues superiors i inferiors, la inpressió global continua es¬

sent d'una certa simetria, sobretot, a la primera meitat del segon mes, i

d'un atenuat predcanini de l'actitud flexora.

1.3.4. En entrar i avançar en el tercer mes, l'actitud postural de repòs en decúbit

dorsal, varia notablaivent. L'abducció del braç és discretament més marcada. Pe¬

rò el més destacat és l'acussada semiextensió de l'avantbraç. Aquest segueix

la direcció de l'avantbraç i s'alinea ja al cestat del tronc, encara que se¬

parat d'ell i la seva posició és generalment en rotació externa. El discret

ccnponent de flexió que encara manté, a nivell del colze fa que encara

que arrenglarat al costat del tronc el dors de la mà arribi a contactar ple¬

nament amb el llit. Moltes vegades, però, el nen encara manté posicions de

repòs amb els avantbraços saniflexionats, en rotació externa i col·locats

per sobre o a l'alçada de la cintura escapular. La mà està preferenment,
senioberta i el dit pols molt més en abducció o, en tenir ía estones la

mà tencada, cçosats sobre el dits formant puiíy.

A diferència de la clara tendència en extensió de les extremitats super, «rs,

les extrenitats inferiors conserven - menys acusada que als meses precedents -

l'actitud en semiflexió o semiextensió; L'abducció de les cuixes, tot i ser

variable, tendeix a incrementar-se lleugerament. Mai però, llevat dels infants

francament hipotònics, els genolls contactes amb el pla del llit. COsa que

si fan els peus, dirigits per la posició de les cames en nansa a prop de la

ratlla mitja (evidenJient sols quan l'infant està en veritable repòs, sense

fer moviments -tan freqüents- amb les cames). L'inpresió global, continua

essent relativament simètrica henicorporal. No així,en comparar ÜSa meitat

superior i la inferior del cos, degut al predomini extensor de ies extremitats

superiors.



1,3.5. L'actitud postural de repòs, en decúbit dorsal, té una veritable cruïlla

en passar del tercer al quart mes. Per primera vegada, es perd la iitpressiò

global de simetria, sobretot, pel que fa referència a les extremitats su¬

periors. La posiciódel cap és de referència centrada, en un 80% dels nens. Les

extremitats superiors tenen sols una característica: totes les posicions

sòn possibles d'observar i de forma marcadament asimètrica: extensió o -

semiflexiò, aducciò reposant la nia, en rotació interna, sobre l'abdomen,

o abducció de grau veritat, al costat del tronc, en creu o per sobre i

al costat de la cintira escapular. Encara que l'avant-braç estigui en

axtensió i rotació externa, el dors de la mà toca perfectament el pla del

llit. Les mans indiferenment obertes, semiobertes o tencades i el dit pols

preferenment - en un 50% - en abducció. Al costat d'aquest ; patró, les extre¬

mitats inferiors continuen estan en saniflexió o saniextensió i globalment

simètriques. L'angle d'abducció de les cuixes, sense contactar els genolls

amb el ilit. Les cames dirigides vers l'eix mig i els peus tocant el pla de

sustentació, de tal forma que les plantes dels peus senpre estan inclinades

obliquament cap a .jdins mirant-se. En definitiva, un patró global asimètric

en la coiparació vertical i sols simètric per la conparació lateral de les

extronitats inferiors. Aquest fet ens indica la permanència d'una de les

clàssiques lleis del desenvolupament infantil: la de la progressivitat cèfalo-

caudal del mateix, que fa que el cap, primer, i les extremitats superiors,

després, experimentin un desenvolupament cronològicament prioritari sobre

les extranitats inferiors.

1.3.5. Al cinquè i sisè mes poques innovacions aporten, al que acabem de dir

sobre el quart mes, pel que fa referència a les extremitats superiors. A

les mans, però, a de fer-se notar el majoritari desenganxament del dit gros

de la resta dels dits, en un 70% dels infants, en correlació amb l'inçortant

desenvolupament de la prensió propi d'aquesta edat. Potse, també, la impre¬

ssió d'asimetria i predomini extensor de les extremitats superiors és més
manifesta. A les extremitats inferiors destaca un progressiva tendència a

l'extensió, sense que sigui corplerta - i, secundàriament, - una reducció de



l'angle postural d'abducció de les cuixes, sobretot en el sisè mes. Els

peus, en posició de repòs, toquen - pel taló - el llit i tendeix a reduir-se

l'encarament de les plantes. En molts nonents, però, a diferència de les

extrenitats superior, les inferiors adopten posicions clarament simètriques
seniflexores, pròpies de graons o edats anteriors.



2. Actitud postural de repds en decúbit ventral.

2.1. Actitud postural del cap.

Durant el primer mes, ei cap es manté en la major part del teips en ppsició
lateral indiferent, però cada vegada són més frétants els girs i les tentati¬

ves de mantenir-lo en la posició mitja.
A partir del primer mes, el progressiu domini del control antigravitatori

del cap fa que pugui ésser desenganxat activament del pla del llit i que,

per tant, la seva aliniació amb l'eix del cos sigui la normal. i
2.2. Actitud postural de les extrgnitats.

2.2.1. Primer mes.

Les extronitats superiors s'aparten de la tònica d'aducció i flexió

prípia del nadó. Dintre la segona quinzena - i inclus abans - no és infrer-

qUent trobar-les en semiflexió i gran abducció,' arrenglerades a cada costat

de l'extremitat cefálica (fig. ), amb l'avant-braç recolçat sobre el llit.

Però, la majoria de les vegades, l'infant es manté en posició originària
de màxima flexió i aducció, amb el colze que forma un angle agut ¿en tancat i

el puny a nivell de la cintura escapular. Les mans estan jiédcminantment
tancades." L'actitud postural de les extronitats inferiors es caracteritza pelI

pas a una soniextensió. Les cuixes ja no estan intensament flexionades sota

l'abdomen, l'angle que forma la cuixa i 1'abdomen sol esser quasi recte o

moderadament obtús. La conse^lncia d'aquesta posició és que la pelvis no

contacta plenament amb el pla del llit (fig. ). Els genolls toquen sent-

pre el llit i els peus s'hi recolcen per la punta o dors dels dits. El

resultat és la formació d'un angle de flexió posterior a nivell del buit po-

pliti. El grau d'àidocècD de les cuixes és' variable, segons el grau d'hipo-
tonia de base, i els peus, com en decúbit dorsal, tendeixen a convergir a

nivell distal.
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2.2.2. Segon mes. A les extranitats superiors l'avant-braç sol estar ben

recolçafe, sobre el llit, amb un cert grau^de rotació interna i les mans,

generalment, estan tancades. El braç té una moderada abducció; no contacta

estretament amb el tronc. L'angle format pel braç i l'avant-braç és agut

o recte. Les mans solen estar a l'altura de la boca i en contacte amb la cara.

A nivell de les extrenitats inferiors, la cara anterior de la cuixa

contacta plenament amb el pla del llit, - almenys la part infeior it-i genolls-,

encara que amb el tronc forma un angle obtús molt obert. En conseqüència, la

pelvis toca el pla del llit. Cuixa i cama formen, també, un angle obtús de

semi-extensió. Les cuixes abduïdes i les cames convergents a nivell dis¬

tal, amb els peus recolçafas sobre el llit pel dors dels dits externs. A

diferència del que hem vist en decúbit dorsal, en el ventre sc&i les extremi¬

tats inferiors les pioneres de l'extensió.

2.2.3. A partir del tercer mes cada vegada és més difícil descriure les

actituds posturals en repòs vigil, degut a 1'extraordinaria vivacitat

de les activitats motrius que l'infant manisfesta en col.locar-lo en aquesta

posició. El cap, la cintura escapular i,—a3,-fina3t d'agiiQtífc mos, tamhé-4xa-

la Pñtt tronc, són cosntantment aixecades del

pla del! 'JJ.it,' el que comporta una acusada modificació de l'actitud pos¬

tural de repòs. Indefectiblement, per realitzar aquest moviment les extre¬

mitats superiors s'extenen i allarguen cap endavant i les extremitats in¬

ferior - per tal de poder reforçar sinèrginament l'actitud activa i anti-

gravitatòtia aconseguida - a'apliquen en extensió sobre el pla del llit. Dei¬

xant de considerar aquestes activitats^i atenent les estones de veritable
repòs que poden observar el nen^ £a norma consisteix en el cap sols
parcialment lateralitzat, aixecant uns 752, i unes extremitats superiors

seniflexionades que formen a l'entorn del colze un amgle recte. El braç

està, doncs, francament abduit tronc i l'avant-braç, tot ell, recolçat
sobre el llit per la seva cara anterior. Les mans, cera-és característic ^

decúbit ventral, estan semiobertes o tancades. La cintura pélvica contacta

fermament sobre el llit. I les extremitats inferiors en extensió quasi ocmpier-
tament.
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2.2.4. La nota més distintiva del ^uartjnes, en coiparació al patró del mes

anterior, és sols un lleuger avanç dels braços, els quals foren amb l'avant-

braç un angle lleugerament superior al recte ( encara que a .voltes és

posible trobar un angle agut). Sols els constants moviments de les extre¬

mitats inferiors, modifiquen la seva extensió de repòs.
2.2.5. A partir del quart mes, l'única característica evolutiva que és possible
detectar i descriure ós la progressiva extensió de les estremitats superiors
i la ccmconitància de l'obertura de les maas.

En resum, el patró global del desenvolupament de l'actitud de repòs en

decúbit ventral que acabem de descriure, pòb descriares així: simetria global
i constant, entre les dues meitats del cos, independítzació del cap; pro¬

gressiva extensió i abducció de les extremitats superiors, passant de formar

un angle agut a nivell del colze (durant els dos primers*mesos) a formar-lo

recte (al tercer mes) i obtús* o en total extensió a partir del quart i,

per últim, la ràpida extensió de les extremitats inferiors, ja a partir del
.

segon mes.
/
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Actituds posturáis de repos atgipígues i/o anormals.

Una actitud postural típica d'una determinada edat por ésser trobada

fora d'aquesta cronologia o trobar-J5o?, en qualsevol edat, amb actituds pos-

turals inèdites. Quin valor té aquest signe?. Es tracta d'una senyal d'alar¬
ma, indicardor d'una probable anormalitat?. 0 sols cal.valorar-la com una

variant atípica, però, normal?.

Ja hen dit, en l'inici d'aquest capítol, que saber "llegir" l'actitud pos¬

tural de repòs d'un infant esdevé un dels indicadors més precisos per rea¬

litzar una primera aproximació al nivell de desenvolupament de l'infant. Però,
per poder servir-nos adequadament d'aquest indicardor, ens caldrà conèixer

la descripció i significat de les actituds diferents a la normal i enmarcar-l^
senpre dins de la cronologia que és detectada.

Les principals actituds atípiques, que poden ser observades al llarg del
primer estadi del desenvolupament, són les següents:
í .Actitud de batraci (fig ).

Tal com indica el seu nom, recorda la posició habitual d'una granota, les

extranitats superiors en extensió al llarg del cos i les inferiors soni-

flexionades o flexionades, amb les cuixes formant un angle recta o agut amb
l'abdomen i la cara externa reposant ànpliament sobre el pla del llit.
Si bé aquesta actitud es possible trobar-la, sobretot pel que fa referència
al seu conrçonent inferior (vegis més endavant), en un nadó normal durant

uns moments de marcat repòs, la seva presència persistent és un clar signe
d'alarma. Aquesta actitud sols és normal i característica del prematur

d'edat fetal de 35 setmanes. SAINT-ANNE DARGASSIES (1974) l'ha pogut
constatar sols en un 1% dels nados normals i, per tant, qualificada d'ex-
CQx:ional. La meva preseència ha d'evocar-nos en el diagnòstic de greu en-

cefalcpatia hipotònica, essent habitual en cas de mongolisme, o de micpatia.
A partir del primer mes, pot tratar-se d'una postura poc significativa, des
de el punt de vista diagnòstic i pronòstic, adcptada per infants normals (fig



Actitud en fals batraci.(£ig....)

Situat l'infant tantoé en decúbit dorsal de les extremitats és similar

a la precedent: extronitats superiors exteses al llàrg del cos i inferiors

flexionades (oposició entre l'actitud de les extranitats superior i inferior)

però aquesta vegada l'actitud de les inferiors correspon a la d'un infant

normal (sense abducció de les cuixes i els genolls no contacten amb el pla

del llit). Es traçat d'una posició molt rara, presentada sols per un

1% dels nadons normals (SAINT-ANNE DARGASSIES, 1974). Adopatada inconstan-

roent per molts infants normals a partir del final del primer mes, és
una posiciói-força habitual i normal en el tercer i quart mesos, pel que sols .

se li dona el qualificatiu de fals batraci quan es presenta abans del

tercer mes.

Actitud en nansa de panera.

Fa referència a la posició de les extremitats inferiors, que adopten

l'actitud típica de batraci (flexió i abducció extratia, contactant o

quasi els genolls sobre el llit), mentre les superiors mantenen l'actitud

normal en flexió o seniflexió. Ès pròpia d'infants acusadament hipotònics,
però amb desenvolupament normal. Força nadons normals, igualment, adopten

aquesta posició (fig....).

Actitud asimètrica inversa.

Caracteritzada per la flexió o semiflexió de les extremitats superiors i

l'extensió de les inferiors. Present en el 22% de nados normals (SAINT-

ANNE DARGASSIES, 1974), nosaltres l'hen registrat en un 3% d'infants

dels primer mes i en un 20% dels de segon mes (fig ). A partir del

tercer mes l'extensió de les extremitats inferiors ja és la normal - pel

que deixem de valorar aquesta actitud. SAINT-ANNE DARGASSIES, devant

de l'àlta i sorprenent freqüència d'aquesta posició en les edats precoces

del sesenvolupament formula una hipòtesi interpretativa força presumible.

Aquesta autora creu poder responsabilitzar al costum d'embolicar fermament

el tronc i les extremitats inferiors de l'infant com el causant de l'atí-
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i constrarestant l'acció antagònica en flexió del to de base.

5. Actitud tònica asimètrica expontània.

Al llarg dels tres primers mesos de vida destaca un fet que ha sigut

objecte de vives controvèrsies i que noslatres hem seguit amb espe¬

cial atenció. Ens referim a l'ancxnenat "reflexë tònic expontani del coll.

A la pag. 155 ja hem fet esment de la nostra crítica a la freqiSència i sig¬

nificació del "reflex tònic asimètric del coll" de MAQíUS i KLEIJN (1980)

en el nadó normal. Però al final del primer mes i fins al quart no és in¬

freqüent - entorn d'un 20%-30% d'infants de la nostra mostra - observar

una peculiar actitud expontàniayde repòs, que l'infant col.locat en decu-

bit dorsal sol adoptar: es caracteritza per una extensió o semiextensió

asimètrica del braç homolateral a la cara rotada lateralment, mentre que

I'extrCTiitat "nucal" o "occipital" guarda una manifesta flexió o sani-

flexió (fig ). A diferència del referit reflex? aquesta actitud és

de presentació diferida, no és cap resposta a una manipulació (rotació

passiva del coll) exploratòria, és inconstant i no s'acompanya d'extensió
de l'extrenitat inferior homolateral a la cara (com en el cas de la clàssi¬

ca posició d'esgrimidor). No l'hem observat en cap dels infants de

cinc mesos i següents. Com a fet curiós, sense interpretació possible,
l'han observata la seva presentació indiferent, en un mateix infant, a

la dreta o l'esquerra, mentre altres sols la presmtaven, fugisserament,
/■

en un sol costat.
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Freqüència de presentació de les reaccions arcaiques al inici del primer estadi

del desenvolupament.

En realitat la descripció general de les diferents reaccions arcaiques o

primàries, en el capítol dedicat al nadó (p. ), ja he indicat - seguint a

AINT-ANNE DAEGASSIES (1974) - que cap nadó normal deixa de presentar-ne algu¬

nes i que sols un 56%i les presentauen en la seva totalitat i de forma conpleta^^^
Aquesta constatació constitueix la referència més explícita i documentada que

hen trobat en la literatura i a ella es refereixen la pràctica totalitat

dels trdDalls ulteriors.'¡XJuaqt^a',la cronologia de la seva inhibió és igualment

notable la poca precisió, vaguetat i manca d'observacions ànples i sistsnàti-

ques que presideix la pràctica totalitat de les referències bibliogràfiques,

llevat die treball de seguiment realitzat per S.A, DARGASSIES (1982). Per

aquest motiu hi hem dedicat una atenció especial i, una vegada més, lès nos¬

tres troballes no són pas totalment superposables a les de la literatura.

De l'anàlisi dels resultats de l'exploració de...insfants poden conclouré, que

sols tres reaccions arcaiques,(de les 10 explorades sistemàticament per nosal¬

tres, r. de prensió palmar exteroceptiu i propioceptiu, r. de prensló plantar i

r. de MORO)són presents en la totalitat dels infants abans de finalitzar el
(2)

primer mes de vida* . Ells constitueixen, innegablement, el bloc de reaccions

arcaiques que més significació tindran per avaluar el comportament dún infant

del primer estadi del desenvolupament i a ells ens referirem de forma electiva.

La resta de reaccions tenen una freqüència de presentació àmpliament desigual i

aada infant dessenya el bloc de reaccions arcaiques que li és distintiu. Des¬

tacant, amb una freqüència propera superior al 75%, les següents; r. dels

punts-"oardinals (94%), crawling (74%), marxa autoriàtica (80%) i, salvament de

1'obstacle (91%) . La resta de reaccions obtenen valors propers o inferiors

al 50% i sols retindrem eh la nostra exposició aquelles que s'han evidenciat com

a més freqüents: r. naso-palpebral incessant (52%) i esgotable diferidament (18%;

r. de perçus ió peribucal (45%) i, allargament bceuat (43%).' Per aquelles reaccioi

que obtenien un valor de freqüència inferior al 10%, malgrat l'interès teòric qu(
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poden tenir, hou optat per no considerar-Ies en aquest llibre. I això per

dues raons: en primer lloc per alleugerir, dins del possible un capítol espe¬

cialment dens o ccrplex pel lector no especialitzat i, en segon lloc, per la

dificultat d'algunes d'elles per obtenir-se i valorar-se amb confiança en

les condicions habituals d'examen. Aquest últim seria el cas per exaiple- del

reflex palmo-mentonià, ja que la lleu contracció del mentó (que caracteritza

la resposta al fregaiœnt de la regió tenar de la mà) es troba constanment sobre¬

posada a contracció "expontànies" i de difícil o inpossible valoració en una

gran majoria de casos.

Dues preteses "reaccions arcaiques", tanpoc són considerades. Ens referim a

la reacció de passatge del braç, descrita per SAINT-ANNE DAPGASSIES (1974) i

a l'anomenat reflex de GAMPER. Per la reacció de passatge del braç, situat

l'infant el decúbit ventral i col.locats els seus braços artificiosament ex-

tesos al llarg del seu cos, - que nosaltres hem trobat present en un 82%
- d'infants del primer mes- tenim arguments per considerar-la realment una reacció

arcaica. Les caracter+istiques de la maniobra d'exploració i el seu estricte

paral.lelisme amb el fencsnen de rebot, ans la fan considerar molt més com una

expressió del: predomini agononístic del to de base dels músculs.flexors que

no pas cóm una autèntica reacció primària o arcaica. Quant a l'anceenat reflex

de GAMPER,que s'obtésituant l'infant en decúbit dorsal i aplicant una forta

pressió sobre la cara anterior de la cuixa, amb la resposta espectacular que fa

que l'infant passi a la posició d'assegut, ja SAINT-ANNE DARGASSIES (1974) mani¬

festà trobar-lo negatiu en el 97% dels nadons normals, amb sols 2% de respostes

esbossades i una sola resposta franca. Per la nostra part, no l'hem posgut

posar de manifest en cap ocasió en explorar un infant normal i sí sols en un cas

de microcefàlia. La no valoració del reflex de Mc CARTHY (percussió de la regió
supraorbitària i obtenció de parpadeix homolateral, ha sigut adcptada en

funció de la similitud de vies per les que cursa amb relació al r. naso-pax-"
pebral. Tairçoc incloan, en aquest capítol, la cabdal reacció d'orientació. Si bé
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innegablement es tracta d'una reacció innata, la possibilitat del seu desencade¬

nament al llarg de tota la vida d'una persona, encara que en circumstàncies

excepcionals can un fort aspectec o una i.luminació soptada, permeten treure-la

del concepte limitador de cronodepend^cia estricta.

1
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Inhibició de les reaccions arcaiques.

De l'apaEtat anterior cal retenir en fet de crucial inçortància pel seguiment

de les reaccions arcaiques; cada infant, a l'inici del seu desenvolupamentí*,

presenta un. nombre característic i propi de reaccions arcaiques. Explorar-les

totes, identificant les que li són característiques i seguir la seva e^/olució

al llarg dels masos següents, constitueix una de les pautes seniològiques que

mós informació ens pot donar sobre el nivell de desérmzólupament qu l'infant va

aconseguir i sobre la conveniència d'introduir estimulacions supletòries. Si

realment el que pretenem és sentar les bases d'una educació precoç que

abarqui el primer any de vida, no creien pas que sigui exagerat dir que el nembre

de reaccions arcaiques que presentin cada infant constitueix la seva carta

d'identitat i que la seva exploració es la prova o examen prototípic d'aques¬
tes edats. En aquest sentit creiem, convençudament, que el mestratge en la seva

datenció i valoració ha d'ésser ccrpetència del personal educador precoç .

A l'igual que el que va succeir-nos en cotejar els nostres premis resultats i

els de la literatura pel que fa als valors d'angles en l'exploració del to

passiu, les nostres estimacions en relació a les cronologies mitges d'inhibició
de cada una de les reaccions arcaiques són, a voltes, significativament di¬

vergents de les que de manera rutinaria poden trobar-se en tractats i manuals.

Això es degut a que aquest és un dels capítols que menys vegades he sigut c jac¬

te d'un suficienment anpli i fiable seguiment. Tot i que les característiques
de les dades que aporten retenen criteris de consistència, són necesarias més

estimacions per diferents autors a fi de poder-les generalitzar.

La característica de cronodependència (v.p ) de les reaccions arcai¬

ques, vàlida globalment, ha dTésser però matitzada en referir-nos a cada una d'e¬

lles. Així, donat que la nostra nostre estava integrada per infants provadament

normals, mantindrem can a criteri o norma d'inhibició d'una reacció sols quan

la totalitat (100%) dels insfants de la nostra deixin d'exibir-la. De la mateixa

forma que el nombre de reaccions presents és patrimoni i distinció de cada infant
> i
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concret, així mateix la cronologia d'inhibició o és dins d'una força airplis
limits. I si la inhibició precoç, en relació a la norma, d'una reacció arcaica

no obté, en el moment actual dels nostres coneixements,cap significació parti¬
cular, sí que la persistència cronològica més enllà de la norma té valor de

signe d'alarma.

Amb 1'objectiu d'evitar una referència repetitiva resumin en el gràfic,... els

resultats obtinguts per S.A. DAJRGASSIES (1982). Seguint el fil de l'exposició,
el lector podrà fer-hi les pertinents conparacions amb els resultats de la nos¬

tra casuística.

Fetes aquestes consideracions prèvies, passan ara a descriurels individual¬

ment. D'acord amb els criteris conceptualització estricta (concepte de crono-

dependència) i criteris d'ordre pràctic (índex de freqüència) hem limitat el nos¬

tre bloc de reaccions arcaiques o primaries a 12. L'ordenació aitib que són
presentades obeeix sols a criteris de freqüència.

Reacció de M3R0 superior.

Sinonímies: Reflex d'abraçada (MORO, 1918), reflex de la por, reflex dels braços .

'

en creu (ANDRE-IHOMAS, 1952), sinergia de MORO,
1

Maniobres de provocació:

a) La maniobra més clàssica, pràcticament abandonada en l'actualitat, és
la descrita per MORO i que consisteix en picar amb el pamell de la

nostra mà sobre el coixí que hi descansa el cap de l'infant; contrà¬
riament al que podria suposar no és pas cap estímul acústic el

desencadenador, sinó la deflexió del cap que es realza sobre el coixí

deprimit per la nostra picada.

b) Infant també en decúbit dorsal i al que se li aixequen les extre-

ipitats inferiors, practicant una sobtada iiipulsió vers dalt que ar¬

riba a transmetre's al cap (maniobra d'ANDRE-TOOMAS).



c) Els anglozasons solen practicar una maniobra de caiguda lliure del capr

que ha sigut fortament criticada i rebutjada per SAINT-ñNNE DAEGASSIES.

Consisteix en asseure passivament l'infant per deixar-lo caure tot

seguit endarrera. Ës precisament quest moviment brusc i no enparat de

caiguda endarrera del cap el que desencadena el reflex .

d) La maniobra proposada per SAINT-ANNE DAEGASSEES (1974), i que ella

qualifica de suau perqàe respecte el decúbit dorsal i evita manipulacions

brutals o perilloses en tot infant patològic o sospitós de ser-ho,

consisteix tot sinplonent en agafar-lo per els punys i tirar-lo enlarie

fins a desplaçar només el punt suport occipital deli^cap (primera fase) ;

tot seguit se'l deixa anar i el subit retorn a lá-^posició inicial ( 2a

fase) desencadena la resposta. Té els avantatges que la seva repetició

seguida no sol irritar massa.l'infant i que permet observar la reaccxó'

dels membres inferiors.

. e) Nosaltres utilitzem habitualment una maniobra intermitga que consisteix

en mantenir semiassegut l'infant, amb el palmell de la mà esquerra de

l'explorador aguantant-li la part alta del tronc i el cap (la fase);

sense perdre mai aquest suport, baixem tot d'una el braç de foma que

tot el tronc i cap de l'infant caiguin endarrera aturant-los poc abans,

d'arribar al pla del llit (2a fase), (fig. ).

f) lAMOTE deGRIGNON (1955), que propugnà'la maniobra precedent, manté al

mateix tenps els genolls en extensió per aplicació de la mà dreta de

l'explorador (maniobra de la molla poplítea), el que permet observar la

coiponent inferior o crural del reflex, descrit per aquest autor i que

considerar menester seguir de forma inàt^ndent.

Durant les primeres setmanes de vida, però, la varietat d'estímuls

c^jaç de desencadenar aquestes reaccions és molt ànplia, observant-se in¬

clus de forma aparenment espontània (WIL·LENSE, 1963). (fig )
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Resposta;

una seqüència, succesiva i ordenada, de tres COToponents caracteritza aquesta

reacció (fig ).

1er conponent:

Obertura de les mans i alducció dels dits, de forma conpleta i durable.

És el signe més significatiu de la qualitat de la resposta. Per SAINT-AN¬

NE DARGASSIES (1974) quan la r. de Moro es produeix en les altres fases

o ccnponents peró sense obertura de mans, equival a una absència d'im¬

portant valor semiològgcc.

22 coiponent:

Abducció dels membres superiors,que s'aparten del tòrax j» s'extenen a

\ nivell d'avant-braç i sobretot del braç, de forma simètrica.
3®^ ccrponent:

Crit o plor,diferit o sostingut.

L'aducció dels membres superiors és considerada actualment no res més que un

retorn passiu dels braços a la posició inicial i no pas un ccrponent de la resposta.

t
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Interpretacions finalístigues i fisiològiques;

MORO (1918) quedà impressionat per la resposta secundària de flexió i aducció

de les extremitats superiors i l'interpretà com un arcaicisme d'abraçada, tra¬

duint un intent d'abraçar-se a la mare. L'invalidació d'aquesta interpretació es

fonamenta en el caràcter passiu d'aquest retorn i en el fet que es tracta d'una

resposta evolutiva d'extensió i no tònica (de curta duració)-. Per aquesta mateixa

raó s'invalida la hipòtesi, sostinguda des de determinades perspectives eto-

lògigues fortament divulgadores i sinplistes ;(v.D. MORRIS, 19 ), d'equiparar el

reflex de MORO a una reminiscència de la conducta d'abraçada ais pels del cos de

la mare, exhibida per les cries dels mamifers superiors i ben evident en els xim-

pancés. PEIPER (1927) l'interpretà com nn reflex laberíntic estàto-kinèptic, desen¬

cadenat per el moviment brusc del cap. En canvi, ANDRE TEiOMAS (1947), el eonsi-

derava propioceptiu, provant experimentalment com el seu lloc d'origen són els

musclés profonds de la nuca. Efectivament, els moviments accelerats del cap,

mantenint-lo solidari i en ratlla amb el tronc, no desencadena pas la resposta.

Invalidant la tesi de PEIPER, VASSELA i KARI^ (1962) han descrit un clar i

inpulsos aferents, provinents probablement de la regió cervical, són trasmesos

al tall crebral, el qual sanbla ser el límit "superior" integrador de la resposta.



Seguiment (apariciór freqüència i inhibició).

El conponent d'obertura dels dits ha sigut trobada en fetus inviables de 22-24

setmanes, essent perfecte a les 26 setmanes, i l'abducció de les extremitats

superiors a les 32-35 setmanes post-concepcionals amb integració del crit a la

reacció (SAINT-ANNE DARGASSIES, 1974).

La freqüència de la seva presència en el mcxnent del naixement a termini és

estimada, segons diferents autors (S.A, DARGASSIES, 1974; BEINTEMA, 1968:,..,),

en el 99-80% dels casos normals. Nosaltres l'hem pogut posar de manifest en el

100% dels infants explorats dins del primer mes de vida.

La cronologia de la sena desaparició ha donat a múltiples controvècaies i a

generalitzacions que, segons la nostra experiència, són altament equívoques. Així,

per exenple, trobem que és totalment inaceptable la generalització habitual que

estima globalment la seva desaparició "entre els 3-6 primers mesos". El que sí
és cert, en tot cas, és que no te lloc una desaparició o onhibició sobtada i total.

La intensitat i globalitat de la resposta va perdent-se, progressivament, a

partir del tercer mes. En la nostra causística (gràfic 11-1) el 100% dels infants

dels tres primers mesos presenten els tres conponents (gràfic....). L'obertura de

mans i abducció dels dits és' el ccnponent més resistent a la seva inhibició,
flirtpresent en el 100% dels infants de 4 mes, seguida pel crit o plor (83% dels .

infants de 4^^^ mes , 58% del 5^ i 38% del 6® )'. L'abducció i extensió de les

extronitata superiors és, en canvi, la que més ràpidament s'afldDleix (sols .

24% en el 6® mes).

Encara que un 33% d'infants al 5® mes i un 57% al 6^ mes, presenten una inhi¬

bició complerta de totes les conponents de la reacció de Móro, la freqüència
de respostes conplertes o fragmentades d'aquesta reacció és prou significativa

(23%) ccm per considerar globalment que ha d'estimar-se de normal la seva per¬

sistència a la fí del primer estadi. Per això no podem validar i aceptar l'afirmació

\ 1
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de LAMDTE (1955) que a partir dels 3-4 mesos desapareix totalment la resposta bra-

quial, o la S.A. DARGASSIES (1982) que, trobant-se sols present en un 6% dels
X

,infants de 5 mes, ja no el troba en cap del sisè (així doncs - conclou - el

reflex de MORD desapareix entre l'edat de 4 a 5 mesos, p. 221).

Significació de la seva absència.

Si la persistència de la resposta de MORO al llarg de tots els 6 primers mesos

de vida ha de ser considerada bomval, encara que amb creixents probabilitats d'in¬

hibició parcial o total a partir del tercer mes, la seva absència conplerta dins

dels tres primers mesos de vida ha de ser considerada com un clar signe d'alarma,

suggeridor d'una depresió greu, difosa, deLrsistema nerviós de l'infant, fre-

qüenment associada a signes d'afectació del tall encefàlic.

2*" BggggicS de_:^gO inferior.

Sinonímies;M3R0 inferior o crural (LAMOTE de GRIGNON, 1955), aplaudiment podal (id,

Maniobra d'e?¿ploració;

EAMOTE de GRIGNON (1955) propugna combinar ia maniobra que hem descrit en l'apar¬
tat e) l'exploració de la reacció de MORO superior o braquial, i que és la que

nosaltres eiprem, mantenint al mateix tenps els genolls de l'infant en exten¬

sió - fermament adosats al pla del llit - per aplicació de la mà dreta de l'ex-

plirador (maniobra de la molla polplitea) ( fig ).

Resposta;

En deixar endarrera l'infant, anparat per la nostra mà esquerra, independen-

ment o sincrò nicameht amb la seqüència de corponents del MORO superior, els

genolls de l'infant s'^extenen i els seus peus s'acosten realitzant una clara

oposició per les seves cares plantars (rotació interna i adducció o "aplaudi¬

ment podal"), alhora que els dits dels peus es flexionen (ventro-flexió o pren-

sió plantar) (fig ) ^^'.

/
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Seguiment i planificació.

La totalitat (100%) dels infants per nosaltres explorats dins dels 5 primers

mesos de vida presenten .una cxxrplerta i inequívoca resposta de ccnponent in-

ferior de la reacció de MOFO. En els infants de 6 mes la trobem també massi-

vament en un percentatge del 88% (gràfic 11-2).

1
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* (7)- Resposta esterioceptiva de prensió^ i

Sinonímies: Reflex de prensió palmar, "grasping-felex", "palmar-grasp^,

"clining-raaetion", "r. d'agrippement des doigs", reacció
tónica dels flexors dels dits (ANDRE-THOMAS, ), reflex de

prensió involuntaria.

Maniobra d^exploració.

Amb un dit de la mà de l'explorador (de preferència el petit) o amb un

llapis, es frega suaument la superfície palmar i/o dits de l'infant, que

ha d'estar tranquil (sense plorar) i no realitzant altra activitat, però amb

bon estat vigil.

Resposta.

De forma lleument diferida, permeten repetides estimulacions, o de forma

immediata es produeix la flexió dels dits índex, mig, anular i auricular,
fent prensió del dit o objecte estimulador. Tenint en ccnpte els paràmetres
de prontitud en produir-se la prensió un cóp aplicat l'estímul i la resistència
de la mateixa^ distingim dues qualitats de resposta: resposta ferma (pràc¬
ticament immediata, enèrgica i persistent( i resposta feble ( quan costa d'és¬
ser obtinguda i/o és poc ferma i/o poc persistent) (fig ),

Seguiment (instal·lació, freqüència i inhibició).

Es tracta d'una resposta d'aparició extraordinàriament precoç. MINKOWSKI

(1928) comprova que és habitual de desencaderan-la. fàcilment en el prematur

de 28 setmanes. En els nadons normals es presenta de forma ràpida, creixent i

durable en el 77% dels casos i la resposta lenta o poc vigorosa o d'escasa du¬

ració en un 21%. Sols en l'un per cent dels nadons no fou posible provocar-lo

(S.A. D., 1974). Dades globalment coincidents amb les de STIRNIMAüN (1941), que

el troba en el 95% dels casos, i les de ÏANF (1962), en el 86S.

i



De fonna ferma (97%) o fd^le (3%), nosaltres l'hem trobat en la totalitat dels

infants de primer ii segon" mestexplorats (gràfic 11-3). La seva inhibició és

lentament progressiva al llarg dels mesos següents, sofrint una caiguda sdD-

tada en el 6® mes, en què'el 53% dels infants ja no l'exhibeixen^^ bis)^ Aquest

inportant però no pas dramàtic o absolut percentatge d'inhibició a la fí del

primer estadi del desenvolupament, ens ha permès desmantelar una de las hipòte¬
sis prèvies elaborades a l'inici de la nostra recerca. Efectivament, fona¬

mentats en les velades afirmacions o insinuacions de força autors, formularem

com hipòtesi que per tal de sesenvolupar-se la prensió voluntària calia prè¬
viament que s'hagués esdevingut la desaparició de la resposta de la prensió
involuntària. Tal com tindrem ocasió de comentar més ànpliament en el capítol
referent al desenvolupament de la prensió voluntària trobant-se ja desprèsos
de l'imitació pròpia de reacció arcaica de prensió, no deixa de ser sorprendent

constatar com en un % d'infants les dues modalitats prensils són si¬

multàniament presentades, .

Hesposte_propioceptiva_de prensió.
Sinonímia:"réflexe d'agrippement des doigts diffusant à tout le membre su^-tri-'
eur" (S.A. DARGASSIES, 1974), reflex de prensió palman enteroceptiu.

Maniobra de provocació;

Hem de distinguir dels modalitàts de provocació, segons si el reflex es-

teroceptiu encara està vigent o ja s'ha inhibit. En el primer cas, la maniobra

és sois una continuació de la precedent; en el moment en què se sent la força

tècnica dels flexors dels dits sobre el nostre dit petit, fem lentament,

però de forma sostinguda, una lleugera tracció vers en dalt o endavant (ccm

si volguéssim valòrar la força de la prensió). En cas que ja no provoqui - per

l'estímul tàctil - una primera prensió, cal agafar la mà del nodrisso i

tancar-la sobre el nostre dit i, aleshores, exercitar un tracció.



IV
Bgsposta;

Eïî ainbdos casos notarem accentuació de la prensió ( reacció tò¬

nica distal) i una difusió tónica proximal, que afecten progressivament

la munyeca, avant-braç, braç, espatlla i músculs del coll, permet -

en molts casos - aixecar tot l'infant de sobre el pla del llit, essent,

precisament, aquesta resposta extensiva la que és característica de

la resposta propioceptiva.

L'intensitat i la facilitació de la resposta es veu incrementada per

la qucció, a l'inici de les mamades.

Instalació, freqüència i desaparició.

Es pot seguir, en el prematur, al llarg dels 3 últims mesos de la gestació,
la progressiva maduració d'aquesta resposta, iniciada als dits, va succesiva-

ment guanyant els segments proximals, per ésser ja perfecte en el 63% dels

casos al nonent de la naixença a termini (S.A.D., 1974). En el 16% dels casos

la resposta fou insuficient per permetre aixecar l'infant tot enter del pia
del llit, però la progressió tònica es podia seguir netament per l'inspecció
i palpació de les masses musculars implicades, donant en total un 79% de

respostes positives. L'insuficiència del to muscular proximal es valorada per
la referida autora, com la responsable de la detenció a la meitat de l'extre¬

mitat superior en el 21% de casos restants.

Nosaltres, hem constatat al llarg dels primers mesos de vida, una pràctica
total superposició entre les respostes positives degudes a les estimulacions

exteroceptives i prc^ioceptives (gràfic 11-4). En tot cas, en total contradicció
amb el que és habitual trobar escrit , assistim a una inhibició més

precoç de la resposta propioceptiva (absent en el 62% dels infants del 6^ mes)(7 bis-

1
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interpretació fínalistica i fisiològica de les dues respostes primaries de prensid
palmar.

com ós fàcil d'endevinar aquesta resposta ha sigut fàcilment evocadora de

referències filogenètiques comparatives; deixalla d'alta significació que ha tingu
per la sobrevivència de les cries de mamífers, sobretot antropoïdes, al per¬

metre'ls agafar-me fortament els pèls de la mare ja al simple contacte i fona¬

mentalment durant els desplaçament, increment per la traQ-:ió dels pes del propi
cos (RICNTER, 1931).

La seva presència en nadons enancefàlies permet argumentar un nivell d'in' •-

gració subcortical i, probablement, força baix. El braç aferent, vehiculador dels

estímuls tàctils (exteroceptius) i profonds propioceptius, aboca al nivell espi¬
nal c6-c8, tancant-se aferentment per les fibres motores del·imateix nivell.

• -Rgacció de orensió autgrnàtica dels dits dels peus.

Sinonímies:"plantar grasp", "grasp-reflex", reflexe de prensió plantar, prensió
forçada, "riflexe d'agrippament des orteitls".

Maniobres d'exploració:

a) Procedint, a nivell de la part distal de la planta delÎ

i r

I ' peu, de laitnateixa manera que per obtenir la resposta tònica

dels flexors dels dits de la mà (estimul exteroceptiu),
però - en aquest cas - mitjesant un llapis o mànec de

martell de reflexos. Poden ser necessàries vàries friccions

repetides.

b) Tal con ja va ser descrit per GOLSTEIN (1938) i per

BAEEAQüER BORDAS (1945), el mitode més elactiu consisteix en

fer una sola presió a nivell de la part anterior del peu
1 (concretament sobre el primer espai interosi plantar ) amb

els dits pols i índex de l''e:q)loració.



El nen situat en posició de decúbit dorsal, és important manetir al seu cap

alineat amb l'eix del tronc, donada la possible inhibició d'aquesta resposta oer

la posició lateral del cap (reflexos posturals) (RICHER, 1931);HALVERSCN, 1937)

Resposta;Els dits del peu es reflexionen fortament, persistin en aquesta "prensió"

mentre dura l'estímul (reflex tònic) (fig. ).

Aparició freqüència i inhibició.

Observable des de les 28 setmanes de gestació (SaAx D., 1974), no manca en el

nadó - inclus patològic - pràcticament mai. Ha sigut trobat per S.A.D. (1974) i

STIIWIKANN (1940) en els 98% dels casos i en el 100% per BEINTEMA (1968).

BRAIN i CURRAN (1932) consideren constant la seva desaparició o inhibició a

partir del tercer any de vida.

Nosaltres la trobem present en el 100% dels infants al llarg dels tres primers

mesos i essent poc significativa la seva inhibició a la fi del primer estadi (po¬

sitiu en el 80% d'infants del 6® mes) (gràfic ).^^ .

Interpretació filogenética i fisiològica:

Des de el punt de vista filogenètic ha sigut valorada con una reminiscència

de prensió plantar, que permet a les cries dels mamífers més evolix:ionats

mantenir-se fortament agafats als pèls de les seves mares.

Des de el punt de vista neuro-fisiològic es"tracta d'una resposta amb centre

d'integració mesencefàlic, tegmental, que a partir del- desenvolupaments sufi¬

cient de les àrees premotores frontals (part superior de l'àrea 6 de Brodman

o còrtex estrapxramidal de FOERTER o parapidaminal de BUCY) és inhibit.

Significació de la seva absèiK;ià i persistència.

Degut a l'alta constància de la presentació, inclus en nadons i infants en-

cefalíç)ates, no té de fet cap valor semiològic. Contràriament al que succedeix en

l'edat infantil avançada (a partir dels 3 anys) i en l'adult, que la seva pre¬

sència esdevé un inportant signe neurològic - conegut amb el nora de prensió foreadc

del peu - indicatiu de lesió circuscrita cortical prefrontal (BARRAQüER RDVIRALTA,

1921; BRAIN i CURRAN, 1932; FULTON, 1941; i ADIE i CRITCHLEVT, 1927).
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6. Reflex o automatisme dels punts cardinalsANDRE THCWASr 1952.

Sinonímies; "Rooting reflex" (reflex de rotació), ïreflejo Nosador" (reflex

de frugar), reflex de "búsqueda", reflex peribucal.

Maniobra d^exploració:

Amb el braç esquerra de l'explorador es manté semi-incorporat l'infant

(el pamell de la mà esquerra sostenint--Lael seu cap) i amb el dit índex o el

petit de la mà dreta l'explorador estimula suaument la comisura bucal (dreta

i esquerra) primer i, després, les parts mitges del llavis superior i

inferior. L'estimul tàctil ha d'anar de dins a fora, partint de la mucosa del

llavi. El calor o les substàncies olfatives poden també, però més dificulto¬

sament ser estimula desencadenadors.

Respostes:

1) La llengua i

2) els llavis, són atrets vers el punt estimulat,

3) al mateix tenps que el cap gira vers aquest punt (rotació, fle¬

xió o extenció). Aquest moviment del cap és la seqüència esen¬

cial de la resposta.

Una vegada el reflex dels punts cardinals ha esdevingut perfecte es pre¬

senta el'reflexe de succió, (reflexe del llavis) que es sincronitza amb el de

deglució.

La seqüència normal de l'automatisme comença amb la prestació quasi sincrò¬
nica dels tres primers, per seguir-se d'una aplicació dorfta dels llavis a

la font de l'estímul (succió) amb retirada de la llegua i començament de la

deglució.

Aquest automatisme és reforça per la gana i inhibit per la sacietat. Inclus

es podria parlar que aquesta última circumstància determina "inversió" de

la resposta, donat que és habitualment observable com molt> nodrissons giren

activament el cap en direcció oposada a l'estimul després d'haver-se alimentait
suficientment.

1
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Aparició, freqüència i desaparició."

La seva presentació fou constatada per MINKCWSKI (1928) ja en fetus hiiaans

de 2 i 3 mesos (la zona desencadenadora és molt més àitplia quant més iiamadur

és el fetus, podent presentar-se a l'estimular el mentó, les parpelles i el

front). SAlOTyANNE DAFGASSIES (1974) el trobà perfecte i conplert en el 55% deL
(9)

nadons, incomplert o lent en el 4% i absent en 1%.

El seguiment de l'evolució de la resposta de rotació del cap (punts cardi¬

nals) ha sigut escasament motiu de recerca i això fa que les precisions sobre

la seva freqüència i edat d'inhibició siguin inprecises o equívoques. Cal remar¬

car, per ccnpendre aquesta situació, la veritable dificultat i paciència

que corporta obtenir aquesta resposta en moltes ocasions. La seva exploració

cal fer-la lluny de la darrera ingesta i això no és senpre possible en circums¬

tàncies ambulatòries, Periaixò, només cal donar una resposta ccm a negativa quai

s'ha realitzat en òptimes circumstàncies i de forma repetida en les hores

o dies successius. La nostra recerca de seguiment, atenent a qoests'

criteris, ens permet desmentir argumentalment la repetida afirmació que "l'edat
de 3 setmanes és la més habitual de desaparició del reflex del punts cardinals",

Al primer mes sols l'hem trobat absent en un 6% de casos, percentatge que

creix progressiva i harònicament fins arribar al 87% de casos en el 6^ mes

(gràfic ). Potser per aquella raó d'òptimes condicions d'examen, encara que

no estan especificades, S,A, DARGASSIES (1982) el constata de forma ocm-

plerta amb molta més freqüència i durant més teirps que nosaltres (98%, 73%,

76%, 71%, 54% i 44% del 1® al 6® mes).

Interpretació finaT'^tica i fisiològica.

Si bé ésser considerada ccm una ben palesa resposta innata d'orientació,

aproximació o exploració, la finalitat alimentària que inclou - i que assegura

una de les "necesitats bàsiques de l'individu" - no ha pas sigut posada mai en

dubte. Tant en l'escala filogenètica com en la maduració ontogenética és'una
de les pautes innates que més precoçament poden ser identifiqades.



El nucli sensoTotor del txigènim és el centre integrador de la resposta. La
seva intima veïnitat aínb els centres bulbars respiratori i deglutor dóna
cabdal idea de sinorització que necesariament ha de produir-se perqué el
resultat de la succió sigui efectiu.

- Autonatisme de la marxa.

Sinonímies: Reflex de lar marxa automàtica (ANDRE THOMAS, 1947), "estopping",
"stopping movements", "walking reflex".

Exploració: S'agafa i aixeca el nen per les aixelles, de tal forma que les

plantes deis peus es trobin fermament posades sobre el sòl de

la superfície d'exploració. A partir de la seva actitud en lleugera
semiflexió té lloc, d'entrada, una resposta de redreçament de
les extremitats inferiors® resposta positiva de sosteniment (v. peg

si, aleshores, se l'inclina lleugerament cap endetzant (segona
fase de l'exploració).

Resposta: Una de les cames es flexiona i avança, mentre 1'altre romana ex-

tesa i propulsa el nen cap endevant; a continuació la cama fle-

xionada, s'estén i baixa, aplicant^ primer'^loc el taló sobre el
/

' sol i tot seguit tota la cara plantar; mentre 1'altre cama, ini-
I

^ '
' cialment redreçada, es flexiona i així successivament, mentre x aguan

tem i el propulsen lleugerament. Cal dir que les característiques
descrites del suport plantar, l'absència d'equilibració amb necee-

ssitat de sosteniment i la precisió de la prc^ulsió assistida (in¬
dicació del cos endavant), diferenciem ben netament aquestt. auto-

.. noraisme d'una marxa veritable ( com ja ve ser ben posat de manifest

per ANDRE THOMAS). (fig. ).
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Aparició, freqüència i desaparíció'.'

SAINT-ANNE DARGASSIES (1974) troba ja un esboç de l'autcxpatisme de la marxa en

alguna fetos a partir de les 26 setmanes, perÒ-. sense suport plantar i redre¬

çament; a les 32 setmanes la "marxa" es realitza sobre la punta dels peus, pre¬

cedit d'un inici de redreçament; no essent fins a les 37 setmanes que ja té les

característiques descrites pel nadó.

La dita autora sols el troba perfecte (regular i amb excel·lent suport plantar) e

el 58% dels nadons, inccnplert o simplanent esboçat en el 15%; i cotrpletament

absent el 18%. En el primer mes de vida, nosaltres, l'hem trobat perfecte (imme¬

diat," apli i sostingut) en el 77% dels casos i diferit, inccnplert o ràpidament

esgotable sols en un 3%, mentre que ja en un 20% no ha sigut possible posar-lo de

manifest. Tbt i ser una resposta d'inhició ràpida (absent ja en el 43% dels

infants en el segon mes i en el95% dels de 6^ mes) (grAfic ), no podem

pas conpartir de forma absoluta l'afirmació hbitual de què "ja no és possible

obtenir-la a partir del 3^^-4^^^ mesos", encara que l'absència en un 75% dels

infants a partit del tercer mes pugui fer iítil aquesta fita de croxxJependència.

Significat de la seva absència o persistència. ' ^ '

Tot i l'atenció que ha despertat, degut a la seva espectacularitat, és un signe

d'escàs valor per jutjar la maduració o anormalitat del S.N..

Interpretació;

No es conpta amb cap interpretació pausible per augmentar el sentit

d'aquest autonatisme. El fet d'haber sigut observat en adults amb

secció medular baixa, fa suposar te un nivell d'integració medular

segmentari.
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-Resposta del saivament de 1 ^obstacle.

Sinonímies;reflex estato-kinètic o d'actitud estàtica dels membres inferiors

(RADEVIAKER, 1931), "reflexe d'enjambement de l'obstacle" (ANDRE ïHOMAi

1952), reflex del pas, gamabada, "saneada" o salt.

E>q>loració;Amb'la mà esquerra situada sobre la cara anterior del tòrax del nen,

l'explorador el manté aixecat, amb 1'altre mà li aguanta flexionada

una de les cames,mentre dirigeix el cos del nen de tal forma que el

dors de 1'altre peu toqui repetidament el cantó d'una taula.

Respcstas: La cama que ha sigut així estimulada en primer lloc s'extén i, tot

seguit, es flexiona i salva l'obstacle, segueix el suport sobre la

taula i desencadena un redreçament d'aquest membre inferior.

Interpretació:

L'única interpretació finalística que s'ha aportat és que es tarcta

d'un mecanisme d'evitació. Sobre el seu substrat fisiològic, s'ha

augmentat la seva integració supeasegmentària alta (ja no és pre¬

senta en cas de lexió o malaltia del coll espinal), però no és pas

sostenible, doncs,també s'ha trobat present en casos amb gran afec«-

tació encefàlica.

Aparició, freqüència i desaparició.

SAINT-ANNE DARGASSIES (1974) l'ha trobat en prematurs de 1'entorn de 35 set¬

manes i presenten i perfecte en els 50% dels nadons, incanplert en el 26%, i

totalment absent el 24%.

Si per S.A. DARGASSIES aquest alt percentatge de negativa en el nadó li és

un bon argument per descartar-lo com un signe indicador de probable patolo¬

gia, el fet d'haver-lo trobat de forma clara en el 91% d'infants de primer mes

ens obliga a retenir-lo ccm una de les respostes primàries inicialment més

presents i amb hipòtesi de significància (gràfic ).

Pel que fa als mesos successius, els nostres percentatges (74% al segon mes,

65% al tercer, 54% al quart, 48% al cincè i 33% al sisè), són anpliament so-

brepasables als d'aquesta, autora bis.2)^



9.- Resposta de propulsió natatoria.

L'infant en decúbit ventral, l'explorador agílica alternativament la seva mà

tot fent una lleu presió sobre les plantes dels peus de l'infant;

Resposta.

El primer temps de la resposta consisteix en una extensió de l'extremitat

inferior sobre la que l'explorador aplica la seva mà, donant lloc a una pro¬

pulsió del cos de l'infant. El det distintiu però és que les quatre extre-

mitatssparticipen activament en aquesta reptació o progressió moderadament

afectiva, mentre el tron i l'abdomen romanen fermament aplicats sobre el

pla de substentació.

Freqüència de representació i inhibició.

STIEMIMANN, que l'examinà sistemàticament en 75 nadons (d'l dia de vida),
trobà 9 "crawled" espontanis i 12 com aresposta a l'estimulació de la planta del

peu. En un altre lot de 100 nodrissons,>entre 9 i 14 dies d'edat, trobà 18 res¬

postes "espontànies" i 41 amb estimulació. REINTEMA (1968), per la seva part,

registre - en nadons de primer dia - registre un 50% de respostes de RAUER

provocades i sols un 6% d'espontànies. Nosaltres hem valorat i seguit sistanàti-
cament sols" la resposta provocada, sosprenent-nos l'alta incidència de posi-

I

tivitat de la mateixa en el primer mes (75% de respostes franques i 3% de fdales).

La seva inhibició és ràpida (gràf. ), presentant-la sols 40% d'infants

de 5^ mes i cap del 6^ mes^^^"'^^^^.

Interpretació filogenètica i significació. O

Tot intent de fer referència al nostre passat' filogenètic aflibi ens smeblaria

poc serios o, almenys, altament imaginatiu.Per això, ens limitaren a fer-ne : .a"

consideració semiològica de correlació amb la funció de redreçament de les extre¬

mitats inferiors. Efectivament el primer terrps de la resposta evoca una resposta

de redreçament sols que aquí, en ccrptes de desencadenar-se pel pes del propi cos,

seria suscitada per la pressió de la nostra mà^^^^. Però la reacció de BAUER

s'inhibeix molt abans que la resposta tònica de les extremitats inferiors (v.p.
present encara en un 50% dels infants de 4 mesos. Per altre part, la participació
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9.- Resposta de propulsió natatoria.

L'infant en decúbit ventral, l'explorador agilica alternativament la seva mà

tot fent una lleu presicS sobre les plantes dels peus de l'infant í

Resposta.

El primer tenps de la resposta consisteix en una extensió de l'extrenitat

inferior sobre la que l'explorador aplica la seva mà, donant lloc a una pro¬

pulsió del cos de l'infant. El det distintiu però és que les quatre extre-

mitats-participen activament en aquesta reptació o progressió moderadament

afectiva, mentre el tron i l'abdomen romanen fermament aplicats sobre el

pla de substentació.

Freqüència de representació i inhibició.

STIRMIMANN, que l'examinà sistemàticament en 75 nadons {d'l dia de vida),

trobà 9 "crawled" espontanis i 12 com aresposta a l'estimulació de la planta del

peu. En un altre lot de 100 nodrissons.>entre 9 i 14 dies d'edat, trobà 18 res¬

postes "espontànies" i 41 amb estimulació. REINTEMA (1968), per la seva part,

registre - en nadons de primer dia - registre un 50% de respostes de RAUER

provocades i sols un 6% d'espontànies. Nosaltres hem valorat i seguit sistemàti¬
cament sols' la resposta provocada, sosprenent-nos l'alta incidència de posi-

tivitat de la mateixa en el primer mes (75% de respostes franques i 3% de fë^les).

La seva inhibició és ràpida (gràf. ), presentant-la sols 40% d'infants

de 5® mes i cap del 6® mes^^^"^^®^.

Interpretació filoqenètica i significació.

Tot intent de fer referència al nostre passat filogenètic aflibi ens smeblaria

poc serios o, almenys, altament imaginatiu.Per això, ens limitaren a fer-ne una

consideració semiològica de correlació amb la funció de redreçament de les extre¬

mitats inferiors. Efectivament el primer tr¡nps de la resposta evoca una resposta

de redreçament sols que aquí, en conptes de desencadenar-se pel pes del propi cos,

seria suscitada per la pressió de la nostra mà^^^^. Però la reacció de BAUER

s'inhibeix molt abans que la resposta tònica de les extremitats inferiors (v.p.

present encara en un 50% dels infants de 4 mesos. Per altre part, la participació



activa de les 4 extremitats en la propulsió li dóna entitat suficient, exis¬

teixi o no en la seva base una reacció tònica de redreçament que posi en marxa

els altres ccnponents de l'automatisme.

Menys aventurada que una interpretació filogenètica pot ésser la interpreta¬

ció ontogenética que pot fer-se'n, encara que també en un terreny hipotètic.

El fet que fins que no s'hagi inhibit ccsipletament, i després d'un interval lliu¬

re d'uns dos mesos, no apareixi la reptació pròpiament dita o "creeping" de

PEIPER (1961) li confereix un cert caràcter de pre-programació dels sentit del

desenvolupament ontogenètic en aquesta direcció (de la mateixa forma que les

funcions de redreçament anuncien la posició bípeda pròpia de l'espècie i la

marxa autcxnàtica la deambulació autònoma).

10. -Bg£lgx_Daso^alpebral.

Mmiobra d'exploració;

Amb el dit índex de l'explorador es percuteix, suau i repetidament, l'arrel

del nas de l'infant (per sota la glabel.la).

Resposta.

Podem distinguir tres classes de respostesî

,1) Obtenció dún parpadeix incessant, mentre dura la percussió o una
t

oclusió permanent de les parpelles accentuada a cada percussió.

2) El parpadeix s'esgota diferidament, després de 4-6 percussions.

3) S'esgota ràpidament, després de la percussió o ja no fa, ni

d'entrada, cap parpadeix.

Sols les respostes l)i 2) són considerades ccm indicatives del reflex naso¬

palpebral arcaic, la primera d'elles de forma genuïna o franca i la segona com

a resposta incomplerta.

Freqüència de significació i inhibició.

Rarament el seu seguiment ha sigut objecte de recerques sistemàtiques. TAPT i

OOHEU relaten la seva presència, per primera vegada, en fetus de 7 a 8 mesos i

que la seva desaparició té lloc entre el 2°^^ i 4^ mesos. En el gràfic
«

resumim la nostra recerca sobre aquest punt. Destaquem un fet inèdit en tota



la valoració de respostes arcaiques: partint d'uns valors bàsics de 52% de

respostes incessants i de 18% d'esgotables diferidament (70% de respostes po¬

sitives) dins dels primer mes, s'obté un significatiu increment al segon mes

(93% de respostes positives). Sols a partir d'aquest moment assistim a un

decreixament, típic de les reaccions arcaiques, per arribar al 6^ mes en què

el 90% dels infants presenten ja una resposta "adulta".

Significació.

El reflex naso-palpebral innesgotable constitueix un dels dels signes patog-

nomònics de la malaltia de PAEKISCN ( lesió a nivell de les vies extrapira-

midals), conjuntament amb la hipertonia en flexió, la acinesia o hipocinesia

(amb ausència de moviments autonàtics) i el tremolor. Ës a dir, una situació

llunyanament semblant a la d'un infant de pocs mesos. Per la nostra part

(JUBBT i NAV7VRRA, 1980), hem constatat l'extraordinària freqüència d'un

reflex naso-palpebral innesgotable o d'esgotament molt diferit en els síndro¬

mes de deteriorament senils corticals (demències). Fets, tots dos, que in¬

diquen la seva "lliberació" quan s'esdevenen danys en estructuctures neuronals

telencefàliques en l'edat adulta (quan, de fet, ha tingut lloc un desenvo¬

lupament que ha permès la seva inhibició).

El braç aferent d'aquesta resposta o reflex és el 5^ parell cranial (tri-
%

gènium), mentre que el braç eferent o motriu coreespont al 7® parell (facial),

resultant evident que no depèn pas de la funció cortical i que r^resenta una

pre-programació innata enfront de les amenaces, abans que per experiències re¬

petides s'hagi condicionat una resposta de parpadeix davant de l'amença a

l'entorn de 5^-6® mesos
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11. Resposto_de_percussi¿ peçibyçal.

■ Sinonímies: fenomen del morro ("del hocico"), fenomen de la boca.

Maniobra d^exploració.

Amb el dit índex de l'exploradóf semi-flexionat, es ^arcuteix suaument la

regió peri-orbicular (de preferència el punt mig del llavi supeior).

Resposta. "* •

De forma molt ini-nediata té lloc una protusió del llavis, formant morro. La

resposta és lleugerament persistent, un cop ha tingut lloc.

Freqüència i inhibició.

No hem pogut trobar referències a la seva freqüència, ni a les edats d'inhi¬

bició. La-nosj>rai recerca (gràfic ) ens informa de la seva presència
• en el 45% d'infants del primer mes de vida, seguida d'una plataforma de sols

el 12% en els segon i tercer mesos, per acabar essent totalment absent a par¬

tir d'aquest moment.

■ Interpretació.

El fet d'haber sigut trobat (JIBERT i NAVARRA, 1980) com un signe alta-

. ment significatiu en síndromes esencials, ens ha fer reconsiderar-lo

com una reacció arcaica inhibida, lligada a l'alimentació (actes innats de

succió i deglució) . El braç aferent d'aquest reflex arcaic és també

el nervi trigènium i l'eferent el facial, mentre que el centre s'ubicaria
en la part alta del moll espinal en estret veïnatge amb els centres deglu-

tori i respiratori. A l'igual que el reflex dels punts cardinals, que cul¬

mina amb succió i deglució, el fenomen del morro s'incrementa generalment

si l'infant té gana i disminueix després de l'alimentació. El fet que

sols hagi sigut trobat en poc menys de la mostra estcdiada, en el primer mes,

resta iirportància diagnóstica a aquest reflex. Però, en cas de lesió im¬

portant encefàlica (per anoixa, encefalopatia o depressió per drogues

anestèsiques) no hem aconseguit posar-lo de manifest.
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12. Sinergia d'allargament creuat.(SAINT-ANNE DARGASSIES, 1964).

Sinonímia; Reflex protector de la pell (PEIPER, 1962).

Exploració: estan en decúbit dorsal i situació de repòs tranquil, es mantó

extesa una extrenitat inferior mitansant l'aplicació d'una mà de

l'explorador sobre el genoll i exercint un lleugera pressió con-

• tinua; amb l'altre mà es provoca una moderiídament forta i sos¬

tinguda pressió sobre la planta del peu d'aquesta mateixa extremita

be una lleu i sostinguda perifada.

Resposta: Tó lloc en tres toips:

1) Flexió de l'extremitat lliure (contrària

0 creuada a la que s'aplica 1'estimul).

2) Extensió d'aquesta extremitat.

3) Aducció, per fi, del peu lliure, que s'acos

1 aplica contra el peu estimulat. Aquest

és el tenps essencial de la resposta.

Freqüència i inhibició.

SAINT-ANNE DARGASSIES (1974) ha comunicat la seva lenta aparició en el curs del

darrer mes de gestació, no essent però perfecte que termini de 41 setmanes en

què es present de forma corplerta i durable en el 90% dels casos i, encara, en un

7% més ho es de forma imconplerta o febla, s'ha estimat que la seva desaparició
té lloc ja als 2-3 mesos d'edat, confonent-se amb l'adveniment del moviment

voluntari.

En la nostra recerca, a partir del període de nadó, pràcticament mai l'hem

trobat amb la forma innequívocament majestuosa i completa com és descrit per

S.A, DARGASSIES i, per això, hem deixat de distingir-lo entre un variant d'ex¬

pressió conplerta i un altra d'incomplerta. La seva freqüència, dins del primer

mes és substancialment baixa (43%), en ccuparació a les dades d'aquesta autora (6£

La seva desaparició, progressiva, té lloc dins dels 5 primers mesos, amb una defle

xió acusada a partir del 4^ mes (53% al segon mes, 35% al tercer, 20% al quart i •

8% al cinquè)'(gràfic )

\
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Significació de l'absència i persistència.

Degut a l'alta incidència de la seva presentació en el nadó (97%) i la constància

cronològica aínb que ho fa, és estimat com una de les característiques fonamentals

per diagnosticar l'edat fetal tardaria.

L'absència o persistència més enllà pot ser indicativa d'una lesió del S.N,,

afectant la via baixa de procució del reflex en el primer cas o, en el segon, de

les vies piramidals (que no donaria lloc a l'inhibició de la resposta). Com tot

ben reflex nocicptiu o protector cal dir que no desapareix mai del tot, perdent,

això si, el seu caràcter majestuós i lent, estereotipat, podent-se provocar una

reacció grollerament semblant durant el son d'un adult.

Interpretació;

El fet que s'esdenvingui el l'extrenitat contralateral a l'esti¬

mulada i que el temps essencial sigui l'aducció contra la font de l'estímul, a

donat peu a què se l'interpreti com una resposta d'evitació o aparenment de l'es-
»

timul nocicx^tiu.

Malgrat l'aparent ccnplexitat d'aquesta suposada funció, s'ha argumentat que es

tracta d'un reflex de nivell metamèric i d'arc reflex limitat als segments sacro-

lumbars (eventual reaparició o alliberament del reflex en pacients amb reacció '

medular) i, per tant, indicador d'un acusat arcaisme.

òltres reaççiosQ_gualifiçades hg^tygl''"6Dt_ó 'arcaiques.

En la introducció aquest capítol (pàg.....) ja hem deixat apuntades les raons per

les quals han fet un seguiment minuncios i exahustiva de totes aquelles reac¬

cions descrites en la literatura i que retenen les característiques específiques
de les reaccions arcaiques. Per tal de subministrar una informació complerta al

lector en farem ara una breu descripció, d'acord amb les dades a la bibliografia.



-Reflex d^'eí^ulsió de la llengua-

Exploració i resposta;

Expulsió dels aliments o objectes sòlids a la part ante¬

rior de la llengua.

Presentacióy freqüència i extinció;

No ha sigut sistemàticament avaluat ni el moment de la seva presentació, en

la vida fetal, ni la seva freqüència en el Radó. S'estima la seva extenció a

l'entorn dels 3 mesos.

Encara que es tracta d'una resposta netament vinculada a l'activitat alimentà¬

ria automàtica, '"és evident el caràcter de defensa preprogramada per evitar

l'obstrucció o falses vies, determinants d'afixia, que rpodrien produir-se.

Sinergia d'incurvació del tronc (BERIOIOin;,,1904) (ANDRE IHOMAS, )
Sinonímia;"spinat-reflex", reflex dorso-lunsar.

Maniobra d'exploració:

á'aixeca l'infant amb el nostre pamell aplicat sobre el

, seu tòrax o abdomen, mantenit-lo de cames envall; tota

estimulació sobre la pell de la regió paravertebral (com,

'

^ p.c., una pessigada lleu) pot desencadenar la resposta,
i •'
'

que és tant més perfecta com més a prop de la ratlla mitja,

s'aplica l'estimul. La zona reflexògena s'extén a tot

el llarg de l'eix espinal, des de la regió cervical(ANDRE

THOMAS) fins la lumbar.

Resposta:

El tronc s'incurva cocament vers al costat d'aplicació de

l'estímul, mentre l'extremitat inferior homolateral s'extén

i l'altra romana es seniflexió (ISBERT i PEIPER, 1963). La

curvatura lateral té el centre a l'entorn de les vertebres
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lumbars IVa i Va, essent la regió pélvica o maluc la

que marca el començament del desplaçament (i això encara

que sigui l'allunyada regió paravertebral cervical l'esti¬

mulada) .

Interpretació;'

Amb tota evidència es tracta d'una resposta nociceptiva o

d'evitació.

Presentació, freqüència i desaparició:

SAINT-ANNE DAPGASSIES (1974) el troba ja en fetus de 22 setmanes i en el 99%

dels nadons normals.

Sense que mases estudis sistemàtics s'hi hagin dedicat, s'estima que la seva

desaparició és tardana i no és pas frequent trobar-la més enllà del 5^-6 mes.

S.A. DAPGASSIES (1982), que l'ha seguit matemàticament, troba els següents

percentatges: 93% en el 1®^ mes, 81% en el segon i 62% en el tercer, descarfent

tot referit a 32% al 4^ mes, 23% al 5^ i*10% al 6^.
Significació;

Per raó de la seva altíssima incidència.inicial, i pel seu caràcter de reflex ..

segmentàri, la seva absència ha de fer-ses soppitar-una lesió medul·lar. El
I

valor de la seva persistència - almenys teòricament - ha de fer-nos sos¬

pitar una manca d'inhibició supra segmentària.

Reflex de GALANT (1917).

Exploració:Ben descrit per PEIPER (1963) es diferencia del perocediment en

què la zona electiva de provocació està en la regió luiit)ar lateral

(línia axilar).

Resposta: Arquejament del tronc i pelvis vers el costat estimulat.

Interpretació;

Es tarcta també, d'un veritable reflex nociceptiu. El seu centre in¬

terpretatiu és lumbar i per tant pot mantenir el qualificatiu de refle

Presentació, freqüència i desaparició.'

Present ja en pronaturs de 6-7 mesos (KOENIGSBERGER, 1966) i en la

majoria de nadons normals. No es troba a partir del 4^^-6® mes de
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vida post-natal.

Significació;

La seva absència pot indicar una lesió medul·lar bàixa i la seva per¬

sistència una manca d'inhibició cortical.

Reflexes nociceptius.

A l'igual que els tres reflexes anteriors, l'anomenat reflex nociceptiu per

SAINT-ANNE DARGASSIES (1974) tanpoc el valorem realment com una reacció

arcaica. Segons aquesta autora, el pinçament del lòbul d'una orella determi¬

na una resposta de gir de cap en sentit contrari a l'estimulació - després

d'un petit tenps de latència - en el 55% dels casos i en mateix sentit de

l'estfinul (reacció inversa) en un 20%. Però el fet de tractar-se d'un "reflex

primari", es a dir, innat sols li confereix un dels atributs de les respostes

arcaiques, a les que ha sigut assimilat precipitadament.

Un altre reflexe nocicptiu (o de defensa) innat que també, algunes vegades,

es inadequada inclòs en el grup dels arcaics es el reflex de retirada ("witha-

drawal reflex", " reflexión-reflex", "fluch reflex", PEIPER, 1961), "mouvement

de rettait du membre inférieur honolateral" (ANDRE-TOCMAS i SAI^7^-ANNE DAP^AS-

SIES, 1952); es desencadena punxant amb una agulla la planta del peu de l'in-
» t

fant i s'obté una resposta homolateral de retirada en flexió a nivell de la

cadera i genoll, seguit de crit i moviments globals durant 3-4 segons. FRECHTL i

DIJKSTRA (1960) l'obtingueren en el 100% dels infants examinats, WILLENSEN (1961]

en el 94% i YANG (1962)en el 90% el primer dia de vida i 99% en el tercer, i

SAINT-ANNE DARGASSIES (1974) en el 91%. La resposta que desencadena sol ser

triple retirada de l'extremitat, sense crit ni moviment global es manté pato¬

lògica. Es tracta de respostes permanents, integrades o coordinades ulte¬

riorment per la movilitat voluntària.

Reflex de PEREZ.

Exploració:

Suspès el nadó en posició,prona, l'aplicació d'una forta pressió -

^ amb un dit de l'explorador - sobre les apófisis espinoses, en

direcció caudocefàlica (començant per l'àrea sacra).
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Resposta;

És cxMiplexa i inclue: flexió dels braços i cames, aixecament (ex¬

tensió) del cap, plor súbit i fort, inconstant hiperextensió del tronc i,

tambó, inconstant emissió d'orina i femta.

Interpretació:

Mentre VOIIMER (1958) creu quo és una "resposta activa d'espant-fugida",

Ua-JRE23CE i HERSER ( ) opinen que representa el mecanisme responsable de la

iniciació de la respiració i el plor del nadó. Aquest mateixos autors consi¬

deren que tota la seqüència dels doscens d'un fetus termini al llarg del canal

del part, exercint les parets pèlviques de la mare una pressió ál llarg de

tota l'espina dorsal, simularia el mecanisme clínic de desencadenament del

reflex de PEREZ. El fet és, però, que res se sap sobre aquest curiós "reflex"

i que ha sigut escament estudiat i seguit.

Presentació, freqüència i desaparició.

Ben inçrecissament s'estima que està present en els prematurs viables i la "to¬

talitat" dels nadons a termini. Desapareix a partir dels 4-6 mesos.

Reflex de passatge del braç (SAINT-ANNB DARGASSIES, 1954),

E?q>loració:

Nadó es decúbit ventral, cara recolzada sobre el pla del llit d'explo¬

ració i les extremitats superiors estirades al llarg del cos.

Respostes:

1) Inclinació lateral del cáp vers un costat,

2) Flexió lenta de l'extremitat homolateral a la cara rotada i posi¬

ció de la mà davant de la boca.

Donat que el bloqueig de la rotació del cap inpideix el passatge del

braç, cal deduir que és precisament la repació de l'extremitat cefá¬

lica la que ccmana el reflex.



Interpretació.

Segons SAINT-ANNE DAPGASSIES (1974), que l'ha descrit i estudiat minunciosament,

cal considerar-lo can "una reacció d'orientació perfectament adaptada a una

finalitat". Situats en el pla de la pura especulació, pot també apuntar-se que

es tracti quasi d'una pre-coordinació vísuo-buco-manüal. Per la nostra part ja

han manifestat la inpressió de dependència del retorn en flexió. S.A. D?\EGAS-

SIES (1982) el considera una "pre-forma", és a dir, que no és inhibit o desa¬

pareix, transformant-se en una "reacció o funció motriu" bàsica.

Presentació, freqüència i desaparició.

SAINT-ANNE DAPGASSIES (1974, 1982) el troba ben conplert en fetus de 37

setmanes; en el nadó, present i perfecte cti el 77% dels casos i incoiplert,

però identificable en el 9% (total 86%),

Aquesta resposta es dos terps, sigui corplerta o inoorplerta, desapareix al

llarg del primer trimestre (present en el 57% dels casos d'un mes, 34% als dos

mesos i només 15% als 3 mesos)

Reflexe pàlmo-mentonia.

Sinonímia:'r. dòlic-mentonia.
í '

^

Exploració: -

Amb l'ungle del dit gros de l'explorador o per mitja de qualsevol

objecte moderadament punxegut, es rasca la superfí(CÍo_ cutàneia de l'eninéi.cxá

tenar (porció de la cara palmar, en l'arrel del dit gros) amb un traç continu,

que pot repetir-se vàries, vegades.

Resposta; D

De forma quasi sincrònica l'harmonització es contrau de focma evi¬

dent, afectant a voltes 1'altre costat.

La r^tició succesiva sol donar un progressiu esgotament de la

resposta.

Interpretació:

,Descrit per MARINESCO i RODOVICI l'any 1920, en adults senils, ha

sigut objecte de molt escasa atenció en nadons i nodrissons. Els pocs

autors que l'han seguit li donen interpretacions diferents. Així,'



EEIS (1961) l'interpretà con un esbós de reacció general a l'estimu¬
lació nociceptiva. Es desconeix el centre d'integració, que se su¬

posa subcortical. La proximitat de les àrees dè' projecció scmabo-

tòpica cortical de les mans i la cara, havia fet suposar que

es tractava d'una difució d'iiipulsos en el còrtex. Però és' evidenu

que la inhibició d'aquest reflex depèn d'una funció cortical intac¬

ta. Efectivament, tal, com hem tingut ocasió de mesurar (JIBERT i NA¬

VARRA, 1980), constitueix el signe de "alliberament" més frequent

presentat pels adults afectats d'un síndrane difosa de deteriorament

cortical orgànic.

Instal.lació, freqüència i desaparició;

Manquen de dades fiables sobre el particular, de qae es troba present en la ma¬

joria de nodrissons i que desapareix als 3-4 mesos»

Reflexe palmo-mental de BAKIN (1956) .

Exploració;

S'obtéal pressionar abdues palmes de l'infant, o d'una sola mà.

Resposta:

, a) A la pressió de les mans:
i '

- obertura de la boca,

- tancament dels ulls,

- gir del cap en direcció lateral.

b) A la pressió unilateral:
'

- lleugera reacció de ulls i boca,

- gir homolateral del cap.

Interpretació:

A l'igual que el reflex palmo-^nentonia ha sigut objecte de poca

atenció i la seva interpretació resta extraordinàriament impre-

cissa o informulada. DÓna l'inpresió, però, que inclou elements

i estructures de pre-coordinació mà-cap.

^ 1
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Inatal.lacló, freqüència i desaparició;

Detectat en prenaturs i nacions termini, sense especificar la seva fregCiència,
BAKIN (1956) troba qae ciesapareix entre els 3-4 mesos d'edat.

Significació; O

I Tampoc s'han èstbbiert correlaciòns de significació patològica.

Funció, desti i significat de les respostes arcaiques.

Al costat d'algunes respostes arcalcjues de les quals és evident (automatismes

d'alimentació, respostes d'evitació,....) n'hem descrit altres cjue sols amb certc

imaginació o especulació és possible adjudicar-les-hi un sentit de rememoritzacá¿

d'estadis filogenètics precedents (prensió plantar, crawling,...) i, per f£,
un tercer grup sobre els quals pràcticament no hi tenim res més a dir que la

seva descripció. Encara que resulti obvi cgue les dues últimes agrupacions es¬

mentades sanblen no tenir cap funció clara en l'infant humà el fet és que
/18)

tanpoc podem afirmar-lo * .En tot cas és més prudent dir que la desconeixem.

Totes elles, però, tenen un destí comú: desaparèixer o inhibir-se al llarg del

primer any de vida, cada una amb una cronologia pròpia més o menys laxa. Aquest,

però, resulta ser un dels punts sobre el que hi ha informaciosn contradictòries.

Per això, ens ha sorprès, en considerar globalment els resultats obtinguts en

la nostra mostra de seguiment sistemàtic (gràfic ), l'absoluta dispa-
rltàt en relació a les dades cronològiques d'inhibició afirmades per una gran

majoria d'autors que s'han ocupat del problema (generalment de forma teòri¬

ca, fen referència a criteris d'altres autors o sense donar cap referència
de les fonts o de l'airplitud de les mostres). En primer lloc, doncs, ens

cal desmentir l'opinió generalitzada - la qual carpartíen o acceptàvem abans

d'acabar aquesta recerca - que la pràctica totalitat de reaccions arcaiques

s'inhibien- abans de la fí del primer semestre de vida. De fet, de les 12 expio-



rades sistemàticament, nomis tres són deixades de presentar dins d'aquest

període de temps, per la totalitat dels infants seguits. I es tarcata de

reaccions escassament significatives en els patracols habituals d'e}q>loració:

"crawling" i allargament creuat,a partir del 5^ mes, i reacció a la percussió

peribucal o fenonen del morro, a partir del tercer mes. Totes les altres, amb

major o menor proporció, són presentades encara a la fí del 6^ mes en un con¬

siderable percentatge d'infants. Si agafesim el criteri de valorar el 75%

dels infants én una edat determinada els representen inhibits, per donar una

referència aproximativa de l'edat de desaparició, ens trobaríem amb que sols

la reacció dels punts cardinals i el reflex naso-palpebral, al 5^ mes, i la

marxa autonàtica, al 6^ mes, a més de les ja 3 reaccions esmentades solen

desaparèixer com a norma dins del primer estadi del desenvolupament. Ens que¬

da, però, un inportant paquet de reaccions arcaiques que encara persisteixen

al llarg del segon estadi o segona meitat del primer any de vida. Algunes d'e¬

lles, entren en aquest segon estadi amb una inçortàntíssim percentatge d'in¬
cidència (Moro inferior (88%), prensió propioceptiva (38%), salvament de'l'obs¬

tacle (33%), punts cardinals inconplerts (13%) i marxa automàtica (5%)). Sorprèn
també dels nostres resultats, que caldran ser verificades o desautoritzats per

ulteriors recerques, la disparitat de criteris en relació a axiomes totalment
/

establerts. Com exenplè, calguin els casos de la reacció de prensió palmar
a l'estímul pròpioceptiu (considerada clàssicament ccxn a molt més resistent a

la seva inhibició que la exteroceptive) o les dil.latades permanències del

reflex de MORO, sobretot l'inferior, i la de marxa automàtica.

Tot això, no invalida pas el criteri que hem apuntat a l'inici d'aquest capítol,
referent a què la desaparició o inhibició de les respostes arcaiques esdevé
un dels paràmetres més fidels per seguir el desenvolupament al llarg dels pri¬
mers mesos de vida. Perquè és sols quan el nivell cortical (neocortical) ad¬

quireix el seu pelènt paper funcional, jeràrquicament "superior", que les respost

\
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arcaiques, integrades en nivells estructurals i funcionals "inferiors", s<5n
inhibidos. Entès així, el valor sendològic del registre i seguiment de les

reaccions arcaiques resulta evident i les dades a treuen s<5n d'una crucial

significació clínica i pedagògica precoç. Per això, més que embranar-nos
en discutir, argjumentar o suposar el valor funcional de les reeccions primàries,
clar sobre el seu valor semiològic.

La relativa discor^ància de resultats entre les nostres dades d'extinció i
les de S.A. DAPGASSIES (1982), deixa evident oberta la polèmica i la necessitat

d'estudis de seguiment més anplies i sistemàtiques. Atenent només als nostres

resultats del conjunt del que hem dit fins ara, és possible formular les següents
conclusions:

1) Ttots els infants normals presenten a partir del moment del nai¬

xement a termini un cert nombre de reaccions arcaiques, que

aniran desapareixent o inhibint-se als llargs dels mesos suc-

cesius del primer any de vida.

2) D'acord amb la nostra recerca, tres d'aquestes reaccions són
de presentació obligada o constant: r. de prensió palmar este-

roceptiu o propioceptiu, r. de prensió plantar i r. de MDRO su-
Î

¡ perior i inferior. Depenent de les circumstàncies i moment de
i

l'exploració, però també de les característiques de cada infant,

amb una proporció major del 75% estan presents a l'inici del

desenvolupament el r. dels punt cardinals (94%), salvament de

l'obstacle (91%), marxa automàtica (80%) i "crawling" (74%).

3) L'exploració i seguiment de les reaccions arcaiques vindrà em»

marcada-;!, en conseqüència, per aquesta dualitat: incostància o

variabilitat individual pel que fa al nombre de les que és pos¬

sible desencadenar i, relativa constancia, per cada una d'elles,

de l'edat de la seva desaparició o inhibició. Degut a la primera

canacterística (variabilitat individual de l'estock, salvades les

i
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tres de presentació cosntant), de relativament pcx: ens ser¬

vira una e:^loració tardana o única; per tal de valorar ade¬

quadament la significació de l'absència d'una reacció,' en una

cronologia donada, ens caldrà saber^positivament de la seva pre¬

sència prèvia. Pel qae fa a la '.segona característica (cro-

•' nodependència), les dades que hem aportat obliguen a ampliar i

modificar els límits fitxats per diferents autors, peró tambó '

danana una recerca sistanàtica controlada i més àmplia de segui¬

ment horitxontal per fitxar de forma normativa dades de referèn¬

cia àmpliament vàlides.

4) El valor de la seva presència està ' en què ens informa, en pri-
• mer lloc, del grau de maduresa -funcional dels nivells subcorticals

(segmentaris o suprasegmentaris). Argumenta això el fet que els

infants anancefàlics responen a les estimulacions desencade-

nadores amb un ampli ventall de reaccions arcaiques.

5) Així mateix, i en conseqüència, quan infant al llarg de tot el

primer mig any de vida - no exhibeix cap de les reaccions pri¬

màries significatives estem obligats a estimar con a probable
f

¡ l'afectació o dèficit funcional dels nivells subcorticals { per

determinació de la maduració o per lesió adquirida).

6) En primer lloc, un cop registrada la seva fre^ència, en seguir

la seva desaparició, sobretot sí aquesta inhibició té lloc dins

de les cronologies mitjes o esperades, el que exploradors és'
l'entrada en funció del nivell cortical.

7) Així mateix, si les reaccions primàries persisteixen força

més enllà dels límits cronològics propis a cada una d'elles,

podren estimar que assistiu'^a un dèficit del desenvolupaipent o

que és indicatiu d'un lesió cortical.



TO MUSCULAR ACTIU^^^ .

Pre-requisits funcionals de les actituds psoturals antigravitatòries.

Funcions de redreçament, reaccions d'alineació i d'equilibráció.
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Concepte de to actiu.

La delimitació del fenomen que anomenem to actiu arranca de les classiques

observacions i formulacions d'ANDRE-THCMAS. Però si bé el seu concepte pott

ésser expresat de forma força siirple, la seva sistematització semiològica re¬

sulta notabloTient coiplexa

Suposat un efi'^ient o suficient-to passiu, l'infant pot - a partir d'aquesta

tonicitat de base realitzat moviments actius i (contraccions fàsiques o des¬

plaçaments) i fixar segments del seu cos per adoptar postures antigravitatòries

(contracció o reforçament tònic). Aquestes dues activitats comporten l'en¬

trada en joc d'un to actiu que s'anomena així precisament perquè per manifestar-

se exigeix la participació activa de l'infant.

És evident, doncs, que sota l'etiqueta de to actiu hi hauria d'entarar la

pràctica totalitat de l'activitat motora i postural de l'inf^t. D'aquí que,

com diuen ANIEL-TISON i GRIHIER (1981), "sigui irpossible considerar-lo con
i

una entitat i fer-ne una descripció global, a diferència del to passiu". Però

con que el nostre objectiu és identificar el sorgiment i desenvolupament d'a¬

quest to actiu, més que no pas realitzar-ne una anàlisi fisiològica, pro¬

curaran aíílar-ne alguns moments significatius que poden servir-nos de fil

conductor per seguir la seva evolució.

A diferència del to passiu, que acaban de considerar en el capítol precedent

i que s'explora mitjônçanttmaniobres d'estirament, el to actiu podrà ser posat

en evidència gràcies a les respostes motores de l'infant enfront de qualsevol

estímul o situació que no sigui pas precisament l'estirament directa, per

part de l'eiqjlorador, d'un múscul o grup d'ells. No hi induiran, doncs, sota

aquesta rúbrica, ni els moviments aparenments espontanis ni els voluntaris o

intencionals, com tanpoc els automatismes ni les sinèrgies. Però tot i atenent

4
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a delimitacions d'ordre pràctic, encara resulten excessivament inprecisses i

nombroses les maniobres susceptibles d'explorar-lo. Per la nostra part, sols
/ '

mantindran dins d'aquest capítol un breu reguitzell d'observacions que

comporten tant contraccions fàsiques com tòniques, sobretot segmentàries

però també globals. Bàsicament, ens limitaran a la descripció en primer lloc,

d'aquelles maàioobres que posen en evidència innegables disposicions per la con-¿

secució i manteniment de postures antigravitatòries i, en el capitol se¬

güent, al desenvolupament d'aqeestes postures,

PRE-REX3UISITS FUNCIONALS DE LES ACTITOPS POSTURALS ACTIVES O ANTIGPAVITMORIES ,

El fet d'aguantar-se asseguha esdevingut, dins de les concepcions generalistes

de del désevolupament de l'infant, la fita motriu més característica de l'aca¬

bament del primer semestre de vida, de la mateixa forma, que la posició autònoma

bípeda i la deambulació ho són per la fí dèl '.primer any. Però, ens apartarían
molt de la conplexa realitat del desenvolupament de l'infant (manera de perce-,

bre el propi cos i l'espai exterior, possibilitats de manipulació i cognició,,,,).
Ens referim, en concret, a tjaquells- pre-requisits inel.ludibles que aporten el

seu treball concertat perquè aquesta postura pugui assolir-se: funcions de

redreçament, reaccions d'alineació i d'equilibració,expressions veritables d'un

incipient to actiu, que consideren en aquest capítol, i que comporten el caràc¬
ter complex d'aquesta adquisició,

Ibt i que els treballs clàssics (MAGNUS, SHALTENBRAN i, inclus, GESELL)

varen iniciar l'estudi del desenvolupament motriu actiu donant prioritat a les

reaccions de redreçament, alineació o equilibri,les proves per suscitar-les

han sigut paulatinament abandonades en la pràctica. Així, són quasi serpre ne-

gligddes en els tractats de psicologia evolutiva i, també cal dir-io, pràcticcameni
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mai sdn onprades en les e^loracions neuropeditriques. Si les hem introduit

en la nostra sistemàtica d'exploració i seguiment del desenvolupament, no

és pas precisament per coiçlicar-lo, sinó per dotar-la de maniobres que ens

permetin atendre als pre-requisits bàsics de les adquisicions i, així, subminis¬
trar a la clínica eficaços signes pronòstics i a l'educació precoç tècniques
realment operatives que l'omplin de contingut.

FUNCIONS MOTORES PRIMARIES DE REDRBÇAMEl·IT o estintolament ^ ^ ^ .

L'exploració de les funcions primàries de redreÇwSment l'han dividit en dos

grans apartats. El primer explora les reaccions tòniques dels flexors i exten¬

sors del cap (de fet, dels músculs del coll). El segon està dedicat a les reac¬

cions primàries de redreçament que tenen com a punt de partida les extremitats

inferiors.

a) Respostes tòniques dels flexors i extensors del cap.

Tota posició activa antigravitatòria i, lògicament, tot moviment fet des

d'aquesta actitud postural, pressuposa en primer lloc un eficaç redreçament
de l'extranitat cefálica. La llei del desenvolupament cèfalo-caudal és

taxativa en aquest punt: el redreçament eficaç i complert del cap és el

pre-requisit inel.ludible perquè el redreçament del tronc pugui donar lloc
a la posició d'assegut. El seguiment d'aquesta adquisició la podem ejq)lorar,
a partir de la posicció de decúbit dorsal, tot traccionant suaument l'infant

pel seus canells fins portar-lo, tot primer, a la posició d4_^segut i,
després, inclinantslo cap endavant, per retornar-lo, per fí, a la posició
de partida. Mentre realitzem aquesta senzilla maniobra podrem observar com

la posició de l'extremitat cefálica va variant, obtenint-se diferents respos¬
tes segons l'edat.Dins d'aquest primer estadi les respostes van des del

penjament quasi total del cap, fins al seu correcte redreçament. Ja a la fí
del tercer mes, la tonicitat activa del músculs del coll (flexors i extensors)
posibilita una perfecta estàtica del cap en, aproximadament, les tres quartes
parts dels infants (gràfic 1). Una bona sistenàtica, per seguir aquest procés.
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consisteix en fixar-nos en l'acció desenrotllada pels ïïnjsculs flexors i

extensors. Mentre asseiem a l'infant, els músculs que permeten que el cap

es redreci i s'estiíintoli sobre el tronc són els flexors ( fet que es pot

constatar objetivament mitjançant l'observació de la contractura dels ester-

nocleidomastòideos, a les parts laterals i anterior del coll). En canvi, els

músculs que intervenen en els m^teniment del redreçament del cap, tant en

la posició d'assegut com quan - a partir d'aquesta posició - l'inclinen cap

endavant, són els extensors (relleu de les mases paravertebrals o nucals).

L'entrada en joc dels músculs flexors i extensors no sembla pas fer-se simul¬

tàniament. Durant les dues primeres setmanes hi ha una najor activitat dels

músculs extensors que no pas els flexors. Així, al llarg d'aquest període

•de tarps, quan asseiem passivament a l'infant podem observar com el cap penja

conpletament, enderrera, formant amb l'espatlla un angle agut molt tencat

(fig, ). En arribar a la posició d'assegut, el cap o bé realitza un

lleu i actiu moviment de redreçament (traducció d'una minça resposta dels

flexors) o resta penjat.En continuar l'inclinació cap endavant, l'extremitat

cefálica cau passivament en flexió. Però, quan el re-àsseian passivament,

el cap- és aixecat durant uns pocs segons fins a la vertical, de forma oscil.-
I

^lant, traduint una activa resposta dels músculs extensors. Ben aviat, però,
dins del primer mes, l'entrada en joc dels músculs flexors ja es fa notar; a

mida que progressem en la tracció passiva de l'infant vers la posició d'as¬

segut, l'angle agut de l'occipuci amb l'espatlla es va obrint i poc abans

d'arribar a la verticalitat del tronc assistim a un evident pas actiu del cap,

que es manté redreçat - sobre les espatlles - durant breus segons. De fet, a

la fí del segon mes, la relació s'inverteix i, a partir d'ara, l'acció
tònica dels músculs flexors es manifestarà sempre amb aventatja dels extensors.

Aquesta afectiva participació activa dels músculs del coll té el seu punt

àlgit entre el segon i el tercer mes (fig ), en què a l'entorn del 70-

80% dels infants explorats per nosaltres aconsegueixen - en arribar a la

posició d'asseguts de forma passiva - aguantar l'extremitat cefálica ben

redreçada en relació al tronc durant força estona. L'assoliment d'aquest to
actiu dels músculs del coll, a aquestes edats, té la seva patent plasmació en



el clar domini antigravitacional del cap en la posició de decúbit ventral

(v. pàg ) ,La posició aixecada del cap, àirpliament desenganxat del pla

del llit, ens evidencia 1 'operativitat dels músculs extensors; mentre que

els desplaçaments ben controlats de flexió i rotació lateral, ens objectiven

el bon to actiu dels flexors. Però, encara, la seva força no és suficient

com per permetre, en decúbit dorsal, aixecar el cap del pla de susten^ció.
En tot cas resulta evident que el domini en el redreçament de l'extremitat

encefàlica, lloc d'ubicació dels captadors d'aferències a distància,contri¬
bueix al pas de les sensacions a les percepcions típica d'aquestes edats.
Així mateix, tot i que partint del decúbit dorsal no ili ha massa contribució

/ "

activa de les altres parts del cos (braços, tronc i cames) en el redreça¬

ment de l'extranitat cefálica, contràriament al que succedeix en decúbií ^ ■

ventral, podem constatar com tot ell intenta ja una minça participació
activa per arribar a asseure's. Si, partint de la posició passiva d'assegut,
iiiprimim inclinacions laterals al seu cos, podrem c±)servar com aquesta mani¬

obra li fa perdre el redreçament o verticalitat del cap. Aquest fet ós de¬

gut a que les reaccions d'equilibració (que veurem tot seguit) no estan

encara"prou desenvolupades, el que ens ve a corroborar la certa independència
de les funcions de redreçament i les d'equilibració i la dependència de la

posició d'assegut activa amb aquestes dues.

Al llarg del quart mes, al cap de poc d'iniciada la maniobra de tracció pels

canells, l'angle entre el dors del cap i de l'espatlla es fa manifestament

obtús (fig ), indicant un eficient tonicitat activa dels músculs fle¬

xors del coll i anunciant el ferm redreçament de l'extremitat cefálica pròpia
d'aquesta edat.

Dins del 5 mes el redreçameüt del cap s'aconsegueix ja al llarg de la rea¬

lització de la maniobra de tracció pels canells, ben abans d'asseure l'infant

(fig,«,,,),



En el gràfic 11-1 recollim les respostes, a la maniobra de tracció, dels

músculs flexors i extensors del cap, independenment de la seva qualitat

(intensitat) i durada. Per això els resultats d'aquesta gràfica nó són ple¬

nament coincidents amb la descripció que acabem de fer. Per la descripció,

hem preferit referir-nos al caràcter qualitatiu de les respostes de redre¬

çament/ fent recurs al material gràfic (video), més que no pas simplement

constatar que es produia una resposta.

La conparació dels nostres quantitatius amb els percentatges obtinguts per

S.A. DARGASSIES (1982) en explorar questa mateixa funció, és dificil pel fet

que els criteris de valoració arprats són diferents. Ibt i aixiresulta evi¬

dent el paral.lelisme entre una i altra nostra, encara que en la nostra ca-

suística detectem una adquisició més precoç de les respostes tècniques dels
X

flexors i extensor del cap (100% en el 5 mes, mentre S-.A. DARGASSIES no — '
%

troba fins el 8® mes ).

b) Respostes de redreçamnet de les extranitats inferiors i tot el cos.

Igual que al nadó durant els primers tres mesos, si agafem el nen per les

aixelles, verticalment, i sol.licitant el suport plantar, fent-li tocar

les plantes del's peus sobre una superfície dura i que noti el pes del seu cos,

s'obté una resposta de redreçament de les extranitats inferiors i, també,

de tot el cos, consistent en l'extensió succesiva dels diferents seg¬

ments corporals, començant per les extremitats inferiors, seguit pel tronc

i acabant pel cap. Aquesta resposta de redreçament, preltdi de la posició
í

d'erpeus, es dóna en la seva màxima intensitat durant els dos primers mesos

de vida. A partir d'aleshores una disminució constant i correlativa entre

la global i la de les extrenitats inferiors, potser una mica més marcada en

la global. Al tercer mes, ja només les presenten menys del 50% dels infants.

Al final del primer estadi, la global no la presenta cap, accepte- casos

patològics. El redreçament de les extremitats inferiors es veu substituit,
- en un >50% dels nens al 4^ mesS-, tot primer, per una astSsia-abàsia' fisio-
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lògica, un allumament, que fa que en sol·licitar el suport plantar l'infant
no sigui capaç de redreçar-se sinó que queda flexionat sobre sí mateix.

Després, cada vegada amb més freqüència, hi ha una extensió activa de les
Xextremitats, un redreçament secundari incomplert que arriba, cap al 6 mes,

a ser força complert. El suport dels peus és normalment plantar en aquest

primer estadi, encara que en alguns casos, molt més freqüents al segon

estadi, fan suport digitigrat, (sobre les puntes dels dits dels peus) (fig
Anomenen redreçamet secundari a\la pèrdua del caràcter reflex, automàtic,
massiu i quasi inmediat, de la resposta de redreçament de les extremitats

inferiors sol·licitar el redolçament plantar. Efectivament, a partir del
t G4-5 mesos, la resposta de l'infant es caracterit7^-=í per la successió de

•tres fases molt clares*i diferenciades; '

1) Primera i segona fase: sol·licitat el recolçament plantar- - -

deixant que el pes del propi cos de l'infant caigui en el sen¬

tit vertical, no obtenim pas una resposta de franc redreçament

(com és típic abans d'aquesta edat i característic del redre¬

çament primari), sinó que, ben al contrari, l'infant s'alluma
t i es plega a nivell de les seves extremitats inferiors (fig.
f

a i b).

2) Tercera fase: a continuació d'aquest allumanet, l'infant de

forma ben activa o secundaria, fa un redreçament. Primer de

tot, aquest sol ser molt incomplert (fig c). no arri¬

bant a una complerta extensió de les extremitats inferiors. Sols

perquè l'explorador està atent i sincronitzèt amb els moviments

de l'infant, sostenint-lo i dexant-se portar pels seus moviments

d'irpuls vertical, s'obté un redreçament objectivament incom¬

plert, restant el tronc i cap de l'infant moderadament inclinats
%

posteriorment. Serà a finals del 6^ mes,o ja en ple sengon estadi

i
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del desencolupament, quan el redreçament secundari adquirirà

un caràcter corplert, amb les extrenitats inferiors ben exteses

i la resta del cos arreglarat en el mateix eix,

Distinguim, doncs, dues grans seqüències en el redreçament de les extremitats

inferiors. La primera, que s'inclou en les anomenades funcions de redreçament

(SAINT-ANNE DAR3ASSIES, 1974) O redreçament primari (v. pàg ), es d<5na

fins el mesos i ha d'inhibir-se o desaparèixer. Aleshores un 50%

dels infants, d'acord amb les nostres observacions, exhibeixen una fase iiï-

termitja o de transició: fase d'allumament o estàsia-abàsia fisiològica, Eh-

trant-se, per fí, en una fase de redreçament secundari, primer inconplert i

després conplert, que permeterà la posició bípeda característica de 1'espècie,

Coincindint amb aquesta transició del redreçament primari al secundari, a

nivell de la crúilla del tercer mes, poden observar com es produeix un

- afebliment de la resposta de redreçament global, extensiu al tronc i cap
%

(gràfic 11-1), A partir del 5^ mes, la totalitat dels infants explorats ja

exhibeixen un redreçament global també secundari i senJe el caràcter de se¬

qüència automàtica de ".les funcions motores primàries.

Una vegada més, degut a que els criteris de valoració són diferents, constat j.." -

una marcada falta de coincidència entre els nostres resultats i els de S,A.

DARGASSIES (1982), trobant aquesta autora uns percentatges nolt més petits de

respostes reixides i, per tant, molt més diferides les seqüències del desenvo¬

lupament d'aquesta funció motriu.



REACTIONS D^ALINERClg^'^^ .

Ttota espècie animal té una postura antigravitatòria que és pròpia i caracterís¬

tica de la seva forma de loconoció. Immediatament després d'una caiguda o quan

es desperta de dormir, un animal, ha de realitzar una modificació postural'

radical de quasi totes les parts del seu cos, per restableir 1'actitud satisfac¬

tòria que li és pròpia (WALSH, 1960). En definitiva, ha de tornar a alinear els

segments del seu cos d'acord amb el patró locarotor específic.

Tal com escrigué A. THDMAS (1952), en la pràctica totalitat dels animals, in¬

closos els humans, "l'estàtica del cos està concevuda de tal forma que 1'orientació

del cap sigui 1'objectiu final". Però, a diferència del que succedeix en els

animals precocials, el nadó humà no neix pas equipat amb la plena i operativa

facultat d'alinear tots els segments del seu cos en la posició o actitud pos¬

tural estàtica de la seva espècie. Ben al contrari si el sostenim en diferents

posicions en l'espai, el seu cap penjat atret per la força de la gravetat sense

cap correctiu. Adquirió aquesta alineació del cap, en relació al seu cos i en

relació a la seva estàtica habitual, haurà de Ser resultat d'un procés de desen-
(3)

volupament .

A diferència de les funcions de redreçament primari, que acabem de descriure i

que s'integren a partir de les aferències propio ceptives i exteroceptives,

les reaccions d'alineació tenen l'analitzador aferent sés-'destacat en l'òrgan*--
d>tolític (utrícul sàcul) de l'aparell vestibular (fig ) , sensible a les

acceleracions lineals i a la pesantor (gravetat). Degut a que en els humans ' .w. -=

menbrana del sàcul està orientada en el pla vertical i la de 1'utrícul en

l'horitzontal, els òrgans ostelítics són sensible, sobretot, a les inclinacions

antercposteiors i laterals del cap^^^; Un cop produïda l'estimulació, subsequent

al canvi de posició del cap a l'espai, la corrent nerviosa generada viatge fins

els nuclis vestibulars del tall cerebral i, i des d'aquí, estableix connexions

amb les àrees corticals integradores de les altres modalitats-aferents, d'un i

altre honisferi, per organitzar - per mitjà de les vies motrius aferents - les



neaccions d'alineació adequades (control o iiodificació de la postura).

Algunes de les característiques, que juntament amb les fisiològiques,
donen entitat a les reaccions d'alineació, són les següents:

> 1) A diferència de les funcions d'estintolament o redre-
• I

çainent, presents ja en el nadó normal, les reaccions

d'alineació són absents en aquest. La seva progressiva

i cada vegada més conplerta exhibició és diferida en els

humans (SCHALTEBRAND, 1925, 1927), fet que es diferència
dels nostres predecesors en l'escala filogenètica.

2) Aparentment, les reaccions d'alineació semblen tenir el

mateix destí - inhibició o desaparició - que les reaccions

arcaiques i les funcions d'estintolament primaries. Però, .

una anàlisi més acurada ens permet constatar que el que

realment succedeix, i per cert ben tardanament en relació
a aquelles, és una modificació o reutilització integrada

I

a nivell certical i fruit de l'experiència o aprenentatge

(BOBATH, 1973).

De totes les reaccions "estatocinètiques", descrites per MAGNUS (1925, 1927)

en animals i per SCHALTENBRAND (1925) en infants de diverses edats, nosaltres

sols retindran en aquest apartat l'anomenem "reflex de redreçament laberíntic

que actua sobre el cap" i que té com a finalitat el manteniment o orientació
de la posició normal, en cada espècie, del cap en relació a l'espai, sota l'in¬
flux de la fraseter, alhora que Lfarem una breu referència al conçortament si¬

multani entre unitats.

La forma més fàcil de suscitar i explorar aquestes respostes d'alineació

del cap i de les extrenitata,-pròpies de cada espècie a nimal, consisteix en

la suspensió de l'infant, agafat per la seva cintura pélvica o pel baix ventre.



i col.locant-lo en decúbit-pre, decúbit-supí, suspensió vertical agafat per

les aixelles i suspensió vertical amb el cap per avall. L'intenció de l'explo¬

rador ha de dirigir-se tant a l'actitud que adopta el cap con a la que presen¬

ten les extronitats. Encara que nosaltres hem dedicat una especial atenció

al registre i valoració d'aquestes reaccions, la multiplicitat de respostes

i la ccnplexmtat de la seva anàlisi dépassa els-objectius d'auqest llibre i,

per tant, aportaran aijuí sols alguns dels trets més significatius que hem ob¬

tingut del seu seguiment.

1. Reacció d'alineació a la suspensió en decíbit ventral .Çdecúbit-prene).

La ferma clàssica d'explorar-lo consiteix en passar súbitament un infant que

es manté en suspensió vertical, agafat per les caderes, en suspensió heri

zentral ventral (reacció a la rotació de SCHALTENBRAND) i que ha sigut espe¬

cialment estudiada per GIORDANO i BARHIERO (1952, 1953). L'esquema postulat

per aquest autors (fig ) només sé manifesta relativamnet amb els nostres

resultats, ja que l'existència de diferents patrons de resposta en cada

cronologia estudiada |ja sigut la normal (encara que els patrons dominants

corresponguin en força mesos als de GIORDANO i BARHIEPD).

Dins del primer mes sols 28% dels infants explorats (figv ....) mantenien

el cap alineat amb el tronc (4-bis), sense depassar però el pla superior,

mentre en el 72% el cap penja flexionat, en major o menor grau, per sota del

pla horitzontal del tronc (fig. ...). L'actitud en flexió o saniflexió de

les extranitats és la norma en el 81% dels casos i sols el 19% restant,

les presenta en extensió flàcida vertical (fig ). Ibts aquests últims

casos corresponen a infants carents de reacció d'alineació del cap.

El segon mes es caracteritza per una extraordinària variabilitat de res¬

postes individuals (7 tipus d-^aiineació diferents) que poden ser, però, sis¬

tematitza tss- com segueix: un 21% dels infants encara no aconsegueixen alinear

el cap en la horit2X)ntal, 42% el manté en cilineació vertical i 37% en lleugera <



noderada extensió dorsal. Pel que fa a les extremitats, el patró semiflexor

es manté en el 21% dels casos, una extensió o moderada semiextensió glo¬
bal en el 17% i una flexió de les extremitats superiors conbinada amb

semi-extensió de les inferiors en el 50%, mentre 12% d'ells continuen en-

extensió flacida i cap penjat (corresponents a una fracció dels mateixos in¬

fants que ja presentaven aquesta resposta durant el mes anterior).

Al tercer mes les respostes són globààfhent força unificades: cap infant pre¬

senta ja una absència d'alineació, sol un 5% alineen el cap en l'horitzontal
i el 95% el situa en extensió dorsal; l'extensió o semi-extensió de les ex-

trenitats inferiors dona en tots els casos (100%), presentant una com¬

binació de semiextensió global (extremitats superiors i inferiors) un 51%

i de semiflexió superior i extensió inferior 43%.

El tercer-quart mes, semblen constituir aquí també uana veritable cruïlla,

doncs, a partir d'aquest moment ja no trobem cap observació de manca de re¬

acció d'alineació del cap. Al 4^ mes els mateixos percentatges del tercer mes

es mantenen, encara que l'estudi minunciós dels registres gràfics perment

apreciar un lleuger augment de la tendència semiextensora de les«extremitats

superiors.

Per fí, al 5^ i 6^ mesos, la totalitat (100%) dels infants realitzen una

resposta d'extensió dorsal del cap i el predomini extensor global de les

extremitats es manifest, encara que predominant a les extremitats inferiors.

Deixant de comentar les respostes a les suspensions verticals, si nque

volem fer una breu referència a la reacció d'alineació del cap en la suspen¬

sió horitzontal en decúbit dorsal (fig ). En aquesta ubicació,ôlà
resposta d'alineació del cap apareix molt més tardanament (52% en el pla ho¬

ritzontal, 4% de flexió ventral i 44% sense ..alineació manifesta i sostinguda
%

al 5 mes). Aquest fet pot correlacionar-se amb el predomini cronològic d'en¬
trada en joc del to actiu dels músculs extensors sobre els flexors'(v.p.
Podem concloure, resumin l'evolució e;q)erimentada al llarg del primer estadi
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per la resposta d'alineació, que, totalment com SCHALTENBRAND (1925) com¬

provà en el nadó, la reacció d'alineació del cap és molt feble o absent
r

penjant-li el cap coipletameht per efecte de la gravetat (4-bis-2). Ben grà¬

ficament podríem dir que el nadó humà Is esclau de la .gravetat, no sols

perquè no disposi encara de mecanismes per exercir el moviment voluntàri,

sinó, sobretot, perquè no ha desenvolupat un analitzador específic d'a¬

questa força o perquè el que no està desenvolupat i operatiu és la possi¬

bilitat d'integració d'organització de respostes antigravitacionals. Però,

ja a partir del 1— mes, predonina cada vegada més la tendència a una exten¬

sió global, segurament com a capdaventora- ja al tercer mes - l'extremitat

cefálica, seguida en segon lloc de les extremitats inferiors i a continuació

de les superiors.

ggAgCIO^^B^EQyiLIBRAQIÓ ^ ^L

El prerrequisit per aconseguir una adaptació postural activa estable as¬

seguda o dreta i, epbretot, la possibilitat d'una deambulació autònoma, és

gaudir d'unes respostes d'eqnilibració ben desenvolupades. Ccnptant, indup-

tablenant, amb un bon to de base, les reaccions d'equilibri serveixen per

restituir la projecció del centre de gravetat en el polígon de substentació,

quan s'ha sortit del mateix per efecte d'un desplaçament actiu o passiu.

Mentre el manteniment de l'equilibri, en els animals quadrúpedes, es veu

afavorida tant per l'anplitud de la superfície de suport ccm per la, general¬

ment, petita altura del centre de gravetat, en els humans la situació ema¬

nada del seu ortoestatisme bíped fa molt més petit el pla de substentació

i el centre de gravetat s'aixeca considerablement. En conseqüència, els

desplaçaments més mínims fan sortir la projecció del centre de gravetat fora

de l'àrea de sirlgtentació i^a necessitat d'un poderós i eficaç sistema d'equi-

libració n'és la conseqüència o la necessitat.

\



L'organ o analitzador principal d'aquest sistema Is - conjuntament amb,

els analitzadors aferents propioceptius - 1'altre corponent del sistema ves¬

tibular perifèric: els conductes . semicirculars (fig ). Però és evi¬

dent que encara que,per exigències de sistematització descriptiva i semio-
lògiques, analitzen aquestes funcions de fonma independentment, ?i, el cert

és que tant reaccions d'alineació com d'equilibració i adaptacions posturals

actives, formen - a nivell d'integració funcional - un tot unitari i in¬

terdependent. La global "aptitud per adptar-se als canvis de posició del cos

en l'espai" (VOJTA, 1974), depen de l'interacció solidària de cada,una de les

tres funcions esmentades (MIL·LEK GUERRA, 1974). És per això que " no

existeixen contres de distribució (o intègració) del to, l'estàtica i l'equi¬

libri i no és qüestió de cercar les regions del sistema nerviós central on

van a articular - de les citades reaccions. Ces aferències, separades a la

perifèria, no estan senpre en els centres" (MORIN, 1974).

També resulta parcialment falSrO, almenys, sinplista, unilateralitzar els

captadors utrícul-saàular i conductes semicrfculars, com els generadors

respectius de les reaccions d'alineació i d'equilibració.

Les reaccions tòniques d'alineació i les reaccions d'equilibració, bo

són pas el resultat d'una integració unimodal (acceleracions lineals i an¬

gulars) . La integració aferent dels organs ubicats al laberint o sistema

vestibular, no és pas l'única que aporta en seu treball concertat a l'or¬

ganització d'aquestes reaccions. Es tracta d'un sistema multimodal, en el

que les aferències visuals i les propioceptives (però també, en.imenor

ptcporció, les exteroceptives tàctils i les auditives) confluiexen en l'in¬

tegració. El fet de destacar a aquest dos analitzadors és degut a l'inportància

crucial que, almenys, en el desenvo|,upament d'aquestes funcions joguen i a

les característiques de la protocolització de 1'ejqjloraúòr, que busca elec-

tivament la seva estimulació. D'acord amb la seqüència del desenvolupament.



• I
la primera (funcions d'alineació) es el pre-requisit sobre - o a partir de

la qual es desenvoluparan les funcions d'équilibréeió. De la mateixa

forma que abdues deran el pre-requisit sobre les que es desenvoluparan

les adaptacions posterais actives o antigravitatorials i cinètiques, que

podran assolir-se gràcies al treball concertat dels aparells o sistemes

piramidal, extrapiramidal i, núclarment, cerebeles.

Malgrat el comentari que acabem de fer, relativitzant l'exclusivitat dels

conductes âemicirculars con a pQnt de partida de les reaccions d'equilibra-

ció, és evident que l'extremitat cefálica constitueix el primer desenca-

denador, inel.ludible, de les reaccions d 'equilibració. Les reaccions equi-

libratòries de les extranitats superiors, del tronc i de les inferiors -

tendents a evitar la caiguda del cos, per pèrdua del centre de gravetat -

segueixen senpre a la previa ocientació del cap. En aquest sentit, com

tindrem ocasió de descriure tot seguit, la llei de progressivitat cèfalo-cau-

dal s'aconpleix també estrictament pet que fa referència a les reaccions

- d'equilibració. Efectivamnet, la musculatura del coll i de les extremitats

superior primer, la del tronc després i la de les extremitats inferiors per

últim, són les que van entrant progressivament en acció al servei d'aquestes

reaccions, protegint - de fet - ia posició fonamental de l'extremitat cefá¬

lica.

De l'anpli conjunt de tècniques explonatòries proposades pel seguiment del

desenvolupament de les reaccions d'equilibració (RADEMAKER, 1935; WEIS, 1938;
(7) ^

ZABOR, 1938;...) , retindrem només aquelles que són de pràctica i observa¬

ció fàcils (gràfic )

1. La més bàsica de totes aquelles reaccions és la reacció d'equilibració de]

cap, que es la primera que es desenvolupa i la que serveix de base per totes

les altres. La seva tècnica d'exploradió, segons HELLBRUGGE i altres (1978),

és ben senzilla: estant el nen assegut, se l'afafa pel tronc i se l'inclina

lateralment cap a un i altre costat, una 45o, i sóobserva la posició del cap.
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Durant el 1er estadi, el conportament del cap enfront aquesta maniobra

experimenta un gran canvi. Passa de caure inevitablenent cap al costat

a què s'ha inclinat el tronc (fig ), anar-lo mantenint cada vegada més
vertical- independenticent de la inclinació del tronc. Entre el 3er-4art mes,

el 50% dels infants ja poden mantenir-lo no perden la vertical; el gran

salt, es dóna al 5é mes quan Ja són un 90% els qui ho aconsegueixen, mentre

la resta ho fan al 6é mes. (fig —, )

Aquestes reaccions d'equilibració s'assoleixen sols quan hi ha un bon redre¬

çament del cap (flexors i extensors), de tal forma que aquest s'evidenciï
ccm el pre-requisit d'equilibració, .

2. La reacció d'equilibració del tronc enfront de l'inclinació anteroposterior,

s'explora mantenint l'infant en posició d'assegmt i inclinant'^cap endavant;
a partir d'aquesta posició, aguantant lateralment l'ífant, s'inclina el

seu tronc cap enrera. Quan la reacció apareix, el tronc de l'infant en corba

cap endavant, pposant-se a ±ivament (ni que sigui infructosament) a la caiguda
endarrera, alhora que tendeix atendre els bracços cap endavant. Sols un 21%

dels infants del tercer mes responen de forma clara i positiva a aquesta ma¬

niobra. La proporció varia poc al llarg del tercer i quart mesos (24 i 26%

respectivament), mentre que prop de la meitat d'ells (47%) manifesten una

clara resposta d'e.-piilibració del tronc a aquesta inclinació anteroposterior
al 6® mes, (fig ).

3, Reacció d'equilibració de les extremitats superiors enfcont de l'inclina¬
ció lateral. La seva exploració és idènticaBla de inclinació lateral per

explorar la resposta d'equilibració del cap, sols que aquesta vegada subje-
taran lateralment l'infant pel seu tronc, deixant conpletament lliures les

extrenitats superiors, Sorprendentment, can si d'alguna forma s'infringís
la llei estricte de la progressivitat cèfalo-caudal del desenvolupament,
la seva presentació (extensió de 1'entrenitat vers on es produeix l'incli¬
nació, per coipensar i aturar la caiguda i anpliar la base de sustentació)

i



%

és més tardana que la del tronc. Sols un 22% al 5^ mes i, de fet, un 30% al

6 mes i 1 "exhibeixen, (fig...., ).

Aquestes reaccions estan en estreta Ealació amb el desenvolupamnet de la

posició d'assegut, essent els qui més reaccions d'equilibració fan els

qui s'aguanten asseguts més aviat. La participació dels braços per aconseguir

un major equilibri, fent una mena de trípode, permet a un 40% d'infants del

primer estadi mantenir-se asseguts sense recolçament posterior.

3. La reacció de paraxutista,de protecció amb els br&^s enfront d'un

descens brusc a l'espai, és pràcticament absent en aquest estadi i poc més
d'un 10% dels nens la presenten. Sera, per tant, considerada més ànplian'. ..ir -

en la descripció del segon estadi del desenvolupament, (p. ).



Cap. >3^

TO MUSCULAR ACTIU (2).

Actituds postarais antigravitatòries. Manteniment del

cap i posició d'assegut.



Encara que gran part del que ara exposarem ja ha sigut dit o, almenys in¬

sinuat, en el capítol precedent el que resulta lògic, donàttque en ell es

tractava dels pre-requisits conduents a l'assoliment de postures antigravi-

tatòries -, està suficienment justificat realitzar una descripció alllad; i
detallada dels graons seguits pel manteniment del cap i l'inici de la posi¬

ció sedent ja que, de fet, es tracta de les dues adquisicions més direc¬

tament evidents del nivell de desenvolupament aconseguit per un infant al

llarg dels primers sis mesos.

1. Control postural actiu del cap.

A l'entorn dels 3 meses es produeix la primera manifestació més palesa del

desenvolupament d'un eficient to actiu, col.locat en decúbit ventral manté

en estable hiperextensió el cap, ben desenganxat del pla del llit i, amb les

braços extesos, aixeca també la part anterior del tronc (fig ). Aquesta

és la primera dada altament significativa de tot el procés del desenvolu¬

pament motriu, fins a tal punt que la troballa d'un ncmanteniment del cap

més enllà dels tres mesos constitueix un signe d'alarma important, que

tindrà, probablement, la seva trascendencia en el desenvolupament ulterior.

L'exploració i seguiment d'aquesta adquisició és fa, normalment, atenent a
i

.quatre posicions diferents de l'infant;

a)L'ecolució de la posició del cap en decúbit dorsal, en

relació al fet de mantenir-lo lateralment o centrat, ja

ha sigut exposada en el cap. 10 (pàg ). Recordem

aquí que a la fí del segon mes, més del 50% dels infants

resten amb el cap centrat de forma permanent. Destaquen
t ^també, que entre el 4 i 5® mesos, sense fer cap tracció

o incitació exteeior, la majoria d'ainfants aixequen acti¬

vament i ej^ntàniamant, cada vegada de forma més sostinguda

el cap del pla del llit (fig ).



I^í-
î<

b)'Ibt l'interès en la valoració i seguiment del control pos¬

tural antigravitatori del cap se concentra en l'observació

de l'infant en decúbit ventral (gràfic ). A partir

del nadó, que manté el cap girat vers un o altre costat i

idescansant plenament sobre la superfície de sustentació,

31% dels infants d'un mes no sols són capaços de separar

lleugerament i en repetides ocasions el cap del pla del

llit sinó que ja el mantenen en aquesta posició llargues

estones. L'angle que forma la cara amb la superfície del

llit és d'uns 30Q i un 10% d'ells també mantenen desen¬

ganxats els muscles. Al llarg del segon mes 66% dels

infants mantenen el cap aixecat, formant un angle amb el

llit d'uns 402 f 52% del total desenganxen els muscles i

en un 3% la cara anterior del tòrax tanpoc contacte amb el

llit. Al tercer mes, el 100% eshibèix un ferm control anti-

gravitatorial del cap, formant la cara un angle d'uns 658

amb el pla del llit, mentre el 78% desenganxen els muscles

i 30% el tòrax. A partir d'ara, cada vegada més, s'cfcre

l'angle del pla de la cara amb el llit, manifestant una
%

hiperextensió del coll, que arriba als 902 al 6f_mes. Du¬
rant el 5^ mes, la totalitat d'ells manté els muscles de-

senganxats del llit. I quasi un 50%, al 4^ mes, es manté,

en decúbit ventral, sense que el tòrax contacti amb el llit,

al 6^ mes la proporció arriba al 80%. El desenganzament del
èterç o meitat anterior de 1 abdonen s inaugura al 5 mes

%

(5%), mentre al 6^ mes ho aconsegueix en una quart part (25%)

t

1



b)Tot l'interès en la valoració i seguiment del control pos¬

tural antigravitatori del cap se concentra en l'observació

de l'infant en decúbit ventral (gràfic ), A partir

del nadó, que manté el cap girat vers un o altre costat i

idescansant plenament sobre la superfície de sustentació,

31% dels infants d'un mes no sols són capaços de separar

lleugerament i en repetides ocasions el cap del pla del

llit sinó que ja el mantenen en aquesta posició llargues

estones. L'angle que forma la cara amb la superfície del

llit és d'uns 302 i un 10% d'ells també mantenen desen¬

ganyats els muscles. Al llarg del segon mes 66% dels

infants mantenen el cap aixecat, formant un angle amb el

llit d'uns 402 , 52% del total desenganxen els muscles i

en un 3% la cara anterior del tòrax tanpoc contacte amb el

llit. Al tercer mes, el 100% eshibèix un ferm control anti-

gravitatorial del cap, formant la cara un angle d'uns 658

amb el pla del llit, mentre el 78% desenganxen els muscles

i 30% el tòrax. A partir d'ara, cada vegada més, s'obre

l'angle del pla de la cara amb el llit, manifestant una

hiperextensió del coll, que arriba als 902 al 6^ mes. Du-

rant el 5® mes, la totalitat d'ells manté els muscles de-

senganxats del llit. I quasi un 50%, al 4^ mes, es manté,

en decúbit ventral, sense que el tòrax contacti amb el llit,

al 6 mes la propxarció arriba al 80%. El desenganzament del
%

terç o meitat anterior de 1'abdonen s'inaugura al 5^ mes
%

(5%), mentre al 6^ mes ho aconsegueix en una quart part (25%)
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! c) Col.locab- i mantingut en posició d'assegut (tronc vertical)
i

el nadó té un breu redreçament espontani del cap en extensió,
«

I però li cau tot seguit endarrera ( en el 98% dels casos,

< segons S.A. DARGASSIES (1974)). Progressivament, de forma

I j inestable, el control del cap en aquesta posició forçada
1

i es manté més i més estona, (gràfic......). Ent4e el primer
ï

i el segon mesos, els intents de mantenir el cap es repeteixe

activament, cada vedada durant més temps, assolint un control

! inestable - durant el segon mes - un 58% i de dorma estable
I Í2)
¡ O permanent^ un 25%. És, aproximadament, als tres mesos
í '
í

i que el cap aconsegueix romandre dret i estable ( a voltes
í

I amb lleugera hipereatensió) en un 70% dels infants. I dins de
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2. Control postural del tronc. La posició d'assegut.

A partir dels esbosos de reaccions o funcions de redreçament del tronc, Jja

presents a l'etapa de nadó, es produirà el desenvolupament d'aquest inportant

segon ítem postural. Al final del primer mis any de vida caldrà que, sense

el requeriment de l'estímul de suport plantar, els músculs del tronc del nen

puguin mantenir-lo redreçat i assegut. Recordem can n'és d'iirportant l'hipo-
tonia del tronc del nadó: la seva espatlla, si el col·loquem assegut, fa una

curvatura de concavitat posterior marcada (cifosi) des del coll a la regió
sacra. A partir dels 3 mesos, deixaran auqesta posició en flexor, capo enda¬

vant, can un llibre tencat, amb el bon to postural cervical, es comença a

modificar aquesta cifosi en la seva part superior (cervical i dorsal superior).
Donat que aguanten el cap, però no l'eix tronc-pelvis, s'aguanten assegut

amb suport posterior i no pas per massa terps ( cauen cap endavant o lateralmen
- la pràctica totalitat dels infants. A partir del 4^''^ mes assistim a un pro-

'

gressiu redreçament de l'espatlla (augmeQt del to actiu axial), però si els

deixem asseguts cauen quasi tots, amb suport posterior es mantenen asseguts

força estona i, així, amb les mans alliberades podem iniciarrla prensió ob-

bejtes propers.

Algunes vegades, per mantenir la posició, en recolzen amb el braççs estesos

cap endavant i així evitar el doblegament del tronc o la caiguda, realit -rem

veritable trípode anterior inestable, però, tot oscil.lant, acaben caient

lateralment. Aquest recolzament inestable en trípode anterior és, segon les

nostres dades, realitzatòper pocs infants dins del 1 er estadi del desenvolu-
I

pament, i només la trobem en un 20% dels de 5à mes i en un 50% al 6è
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El que és inportant concloure és que, contràriamnet a la general!tzacid que

s'ha fet, un infant del sis mesos d'edat no s'aguantan assegut autònomament

(sense recolçament posterior o seese trípode) i que, de fet, la possibilita^

d'aguantar-se inestablement assegut a la fí del primer estadi és bàsicament

degut al paper o treball de les reaccions d'equilibració i no, con podria

sinplenent suposar-se, a l'existència d'un to actiu ferm de la musculatura del

toonc. Les reaccions de redreçament i alineació del cap, a la inclinació

àntero-posterior, en primer lloo, i 1'equilibració del-'tronc a la inclinació
en elrmateix sentit, després, són els factoss que permeten a l'infant aban- .

donar la posició de "plegat com un llibre". Itot seguit, entre la fí del í mes

i al llarg del 5® mes, les reaccions d'equilibració dels braços permeteran

redreçar un xoc més el tronc, però encara incapaç de fer possible la posició

d'assegut. Per aquesta raó, en el capítol de consideracions pedagògiques re¬

ferent al primer estadi, fem pivotar sobre 1'exercitació d'aquest pre-requis-

sits el treball de desenvolupament de la posició d'assegut.

i

/



TDra obeservació d'un infiant en decúbit ventral i, sobretot, en decúbit dor¬

sal, es veu, de fornia pràcticament constant interferida per la presència
de moviments "espontanis" o no intencionals. Al llarg del primer mes, els

"cops d'encenedor" (BERGERON, 1947) de les extrenitats inferiors, continuen

essent ia motilitat espotania més evident, amés de moviments força indi¬

vidualitzats dels dits dels peus. La resta de segments del cos realitza una

motilitat espontània molt semblant a la del nadó.

A partir del segon mes destaquem moviments de prono-supinació dels canells

i moviments unilaterals (asimètrics) de les extronitata superiors.

Al tercer mes, coincidint amb el predomini relatiu en extensió de les extre¬

mitats superiors, els moviments d'aquest sector són, sobretot, de flexió.
Mentre a les extronitats inferiors són, bàsicamnet extensors. Donat que els

moviments dels braços són francamnet asimètrics, el net domini quantitatiu

de la motilitat d'una extremitat tal volta ens dongui ja indicis de l'inici

d'una lateralització.
^ T"t

En entrar al 4 mes, el patró de moviments afectant a les extranitats su¬

perior i inferiors és molt uniforme. Rn aquest moment ja és possible classi¬

ficar la mainada en dos grans grups: moderadament hipercinètics (brusca, quiet

Aquests primers patrons conductals són significativament correlacionables

amb el cràcter globalment hipertònic o hipotònic del seu to muscular pasiu,

pel que és possible prediure que els infants hipertónica seran més mobibles

(hipercinètics),mentre els hipotònics restaran molt més quiets (hipocinètics),
A títol molt general, STAMBARK (1963) platejà que el patró hipocinètic és

majoritàriament assignable al sexe femeni i 1'hipercinètic al masculi. Però
les nostres observacions no són tant coincidents en aquest sentit.

Per S.A. DARGASSIES (1982) la mobilitat es generada i esclusivament localit-
0j- on • 0]r

zada a nivell cural (cap, mans i peus) es-rara (5%, 7%; en el 1 ,2 13

mesos respectivament), podent ser un senyal d'alarma. I el mateix cal dir

d'un infantamb mobilitat expontània molt reduïda o nula.
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Ja hen fet referència, abans, a l'augment dels moviments del cap. Deixem

també de banda, ara, la descripció dels moviments facial de tipus "expressiu"

(riure, plor), Cosntatem, sols que a partir del primer mes, la majoria dr's

infants realitzen abundants moviments de protusió de la llengua i "jocs" de

saliva (inhibinfa-íel reflex de deglució), que tanta iirportància tenen en les

primeres etèpes del pre-llenguatge. La succió del dit gros i d'altres

parts de la mà, freqüent en aquesta edat, es produeix per l'atzar de què un

moviment del braç deixi la mà en contacte amb la boca, però no es tsacta pas

encara de cap veritable coordinació i, molt menys, d'un moviment intencionat.

De forma progressiva, a partir dels 2 mesos, els diferents moviments espontanis

de les extranitats superiors aniran situant la mà en contacte amb difetents

parts del propi cos. L'inportància d'aqueste estímuls simultanis, aferents,

prc^iocentors i exteroceptius, sobre parts diferents del seu cos, ha de tenir

una gran iiiportància pel desenvolupament ulterior del prcpi esquema corporal.

És de destacar el tocament del nas, el fragment dels ulls i el cobrir-se tota

la cara amb les dues mans, moviments o accions - totes elles - freqüents
a partir dels 2-3 mesos.

A partir dels 3-4 mesos destaca la palpació de les dues mans (sinèrgia bi¬

manual) i que es dóna en cert tarps abans d'iniciar la prensió voluntaria. En

conjunt, es tracta de moviments massius o sectoritzants, anàrquics i anadaptats

que fan difícil (i inclus artificiós) tot assaig de sistematització. A grans

trets, però, és possible perificar les següents característiques evolutives:

a) La massivitat ( o bilateralitat ) inicial dels moviments de

les extremitats superiors, assimètrica sarpre, es va decan¬

tant vers l'aparició de, cada vegada més freqüents, movi¬

ments unilaterals. Aquesta independència lateral i, de vegades

net predomini lateral, s'inicia eils 2 mesòs i és ben clara

als 3 mesos.
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b) A partir del tercer meSy també, s'atenuen extraordinàriament,

i de vegades desapareixen, èis moviments alterns (pateleig)
r •:

de les extranitats inferiors. L'oposició entre novimnnts de

caràcter flexor a les extrenitats superiors i extensors a ""es

- inferiors, és manifest.

c) A partir del quart mes, els mobiments espantanis, sobtats i

inintencionals, s'inhibeixen cada vegada més, per reaparèixer

sols en ralació al plor o alegria forta. Segons STAMBAR (1963),

desapareixen abans en les nenes (hipotòniques) que en els nens,

però aquesta desaparició no es manifesta fins els 8,-10 mesos.

d) Tot i ser riscós o agossarat fer aquesta afirmació, alguns

autors apunten que, abans dels 3 mesos, els moviments espontanis

semblen estar en relació amb la "recerca de benestar pos¬

tural" i, a partir dels 3-4 mesos, en relasió a una difefen-

ciació individual "correlacionable amb l'expressivitat emo¬

cional" o afectiva. En estudiar els factors "enconyadors" o

socialitzadors, sobretot des d'una òptica etològica, toma¬

ren a insistir sobre la seva funció i cercarem la possibilitat

d'argumentar una interpretació adient, (pàg. ).

e) Més anllà de tota interpretació, és evidenfe que la dismi¬

nució dels moviments espontanis, a l'entorn dels 3-4 mesos,

coincideix amb una notable inhibició del nombre reflexos ar¬

caics i amb un to desenvolupat postural actiu. Conjuntament

amb el progressiu desenvolupament perceptiu, aquestes ad¬

quisicions permeten- l'infant assajar noves modalitats de mo¬

bilitat, molt més sectoritzades, precises i intencicxials.



Un dels aspectes motrius més interesnnts, dins del primer semestre, és el se¬

guiment dels moviments espontanis de les mana. A partir del patró de nadó (pàg

assistirem a una progressiva i permanen obertura de les mans. Per S.A. DAR-

GASSIES Î1982) el fet que un infant sostingui les mana permanenment tencades

(cosa que es trctoa en el 5, 8 i 6% d'infants del période de nadó, i mes,

respectivameüt) ha de considerar-se un signe d'alarma, sobretot si l'aplicació

de la maniobra de pressió sobre el dors de la mà (que desencadena una obertura

fàcil de la mà)- sesulta inefectiva. Per nosaltres però, l'activitat del dit pols

i el seu desplegament o permanent extensió, les cracterístiques més signi¬

ficatives a valorar. Sense cap dubte, un dit pols flexionat, adult i escasament

nòbil, pot significar un inportant signe d'alarma molt més clar que la sinple

mà tencada durant el tenps d'exploració.

Coincidint amb els inicis de desenvolupament perceptiu vir.ual, les mans - a

partir del tercer mes - es dirigeix activament'vers els objectes oferts. Diri¬

geix, així mateix, les mass al seu cajín de visió, I els dits són moguts indf

pendetment.
àA partir del 5 mes,i inclus abans, alliberat ja del reflex de prensió extero-

ceptiu, és capç de dirigir una mà vers un objecte ofert i agafar-lo. Inaugura,

aleshores,Iun crucial desenvolupament que, de forma més detallada, estudiarem

a l'apartat de prensió voluntària, (pàg. ).
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DESEÎMJLUPAMENT SENSORIAL i PERCEPTIU

Amb l'estudi del món perceptiu de l'infant dels primers mesos de vida, es

torna a obrir la vella polèmica entre nátivistes i aiçdristès. Aquests últims,

els grpiristes, mantenen la hipòtesi que l'infant post-natal no es troba

dotat de cap possibilitat perceptiva organitzada. Si bé rep i copsa algunes

sensacions no té, en absolut, cap imatge o percepció; no té accés als contin¬

guts organitzats de la realitat. En canvi els psicòlegs nativistes (^bre-

tot els "gestaltistes") argumenten que el nadó ve equipat amb mecanismes "per¬

ceptius" suficients con per accedir a la reconstrucció del món exterior.

En definitiva dues posicions absolutament antagòniques, però no pas les úni¬

ques possibles. Com hem vingut fent al llarg de totes les pàgines precedents,

la nostra posició o enfoc teòric bàsic es sosté en la consideració de què

els factors externs (estimuls del medi) aactuten sarpre a traves d'específi¬

ques i concretes condicions internes (v. pàg ). Coneguda la qualitat

modal i intrinsica dels estimuls aferents, la nostra preocupació bàsica se

centrarà en intentar conèixer el nivell de complexitat estructural i fun-

cional d'aquestes condicpns internes, en cada edat precisa, per poder trac¬

tar la informació i deduir-ae quin tipus de reflex psíquic d'aquestes reali¬

tat pot éssee construit. Considerat així, situats en una plataforma d'observació

neuritsicològica, la nostra intromisió en la polènica entre enpiristes i na-

tivistes partirà de l'estudi del treball de les àrees corticals post-rolàndi-

ques i, en concret, en aquest primer estadi del desenvolupament, de les àrees

primàries i secundàries. Recorden c^e les àrees primàries corticals (v. pàg. ]

són el lloc on són rebuts els estímuls procedents del médi, ur^ccp cc^satjpels
captadors perifèrics modalment específics. A aquest nivell, d'àrea primària ¡

ncmés s'obté una informació analítica i fragmentada, desccnposada, de les uni¬

tats elenentals de l'energia aferent. En conseqüènciav cada àrea primària in¬

tegra només un reflex elemental, sensació,d'acord amb l'especificitat modal

que li és pròpia (mecànica tàctil, tèrmica, Içinestètica pròpio-c^tiva, gus-
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^tiva, olfativa, lluminosa o sonora), i de forma independent. Aquesta és la

situació a partir de l'estadi de nadó i durant els 2-3 primers mesos, a par¬

tir del moment en que la mielització de les vies aferents permet l'arriba¬

da d'estímuls a aquestes àrees i es corplexifica la trama sinàptica i els es¬

tímuls, integrats i analitzats en les àrees primàries del còrtex, podem ser

transferit a les respectives àrees secundàries veïnes. A nivell d'aquestes

-. àrees (v. pàg ) ,a mida que la conplexificació dentrítica creix con a

conseqüència de l'arribada d'estímuls, es realitza un procés de integració

sintètica de cada informació modalment (síntesi unimodal) específica. El re¬

sultat del treball de les àrees secundàries és l'obtenció d'un reflex sintè-
.

tic, énimodal i i»biunívoc en relació a la realitat aferent; en definitiva

una percepció (visual, auditiva, mecànica, tàctil, ....). Fins els 3-4 mesos,

hi ha molt poques interrelacions (síntesi polimodals) entre els diferents a-

nalitzadors, pel que el paper o funció <3e les àrees terciàries (elaboradores

d'un reflex integre, poliodal, que dóna lloc a un nivell de psiquisme coqnitiu),

és pràcticament inèdit.

Si, realment, només atenguéssim a aquest aspecte subministrat per la nostra

plataforma teòrica, realmente^ resultaria evident que les diferències amb la

posició enpirista són mes aviat escases. Però, així mateix, no podem pas

deixar de considerar el ben conegut grau de preconfiguració genètica de les

estructures nervioses i corticals que condueixen i decodifiquen els efectes
N

dels estímuls del medi. Bs a dir; no poden deixar de considerar el grau de

maduració assolit per les àrees corticals en el moment del naixenent a terme

i que dota a la funció sensorial cortical (almenys primària) d'un elenental

grau d'organització que, de cap manera, pot |et assumibles els qualificatius
de caòtica i desordenada, aplicats al reflex psíquic de la realitat, enprats

pels erpiristes^^^. El fet que haguim de concloure que en el procés del desen¬

volupament sensorial es parteix d'un nivell o grau d'organització préconfi¬

gurât genèticament i que el seu influx es fa sentir de forma estretament co¬

par ticiçada amb el paper inprescindible dels factors externs aferents, ens
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apresa- d'alguna manera- també a les posicions teòriques dels innatistes.

Una vegada més trobem aplicació pràctica al principi, formulat en el ca¬

pítol primer (p. ), que "factors externs" i "condicions internes' són els

dos punts de referència inel.ludibles per accedir a ccnpendre el desenvolu¬

pament infantil. Dit en altres paraules: que la objectivitat de les dades

indirectes que, avui per avui, disposem ens allunya d'una presa de posició

unilateral innatista o enpirista.

Donada la arribada d'estímuls de cada una de les modalitats d'energia aferent

del medi, suscestibles d'ésser copsats pets respectius analitzadors especí¬
fics (tàctilòfíkinestèsic, olfatiu, gustatiu, visual i auditiu), s'aniran de¬

senvolupant conneccions dentrítiques específics en les respectives àrees pri¬

màries d'arribada. I no sols cada una de les vies aferents(que des<i de l'orgue

perifèric fins a la corresponent àrea primària condueix el potencial d'acció
"

generat per l'arribada de l'estímul) té la seva pròpia cronologia de mielitzacid
'sinó que també cada àrea primària té la seva pròpia cronologia de desencolupa-

ment i el seu "període òptim". En primer lloc, doncs, de forma independent i

amb xJiferent cronologia, sera**cada una de les àrees primàries les que es de¬

senvoluparan, tenint l'infant sensacions modalment específiques i, en defini¬

tiva, uh nivell de psiquisme sensorial elemental. Tot seguit, també amb una

cronologia pròpia, seran les àrees secundàries les que subministranan un re¬

flex psíquic integrat (síntesi unimodal) o percepció de la realitat aferent

(pisquisme perceptiu).

Aquesta Lvisió de síntesi del desenvolupameüt neo-cortical post-rolàndic,
ja ens permet avançar algunes de les característiques que configuran el desen¬

volupament sensorial al llarg del primer estadi. En primer lloc retrobii^no¬
vament el concepte d'anacronia de ANOKHIN, encara que aquí sigui aplicat.

un altre nivell i amb forta dependència a-la qualitat i quantitat de les afe-
Í21rències . Degut doncs a que no totes les àrees oorticals es desenvolupen

al mateix tenps, al llarg de les diferents nivells del desenvolupament del

primer estadi, el psiquisme de l'infant serà primer predcminantf^tàctilo-kinestès
i olfatiu-gustatiu, per passar a ser més endavant predominant vísuo-auditiu. I,
en segon lloc, destacar el pas progressiu de la sensació a la percepció ccm un



dels trets més significatius d'aquest estadi.

Ens cal, però, encara, comentar una inportant conseqüència d'aquest desenvo¬

lupament neocortical (conjuntament amb el de les àrees.pre-rolàndiques): el

progressiu control i inhibició de l'expressivitat funcional del nivell subcor¬

tical, Çràcies a aquesta:, doninància jeràrquica, l'infant s'allibera dels pa¬

trons conductals estereotipats^ s'interrelacions de forma més corplexe i adap¬
tada amb el medi i inaugura veritablement la seva aventura individual del

desenvolupament. De fet, tota la progressivitat de la transformació del

patrons motors que^considerat els capítols precedents, depen- en gran

mesura-de que aquest desenvolupament cortical hagi tingut lloc,

Desenvolupamnet de la sensibilitat tàctilo-kinestèsica. L'espai corporal,

• Aquest apartat, per raons inherents al difícil accés a l'objectivacdxS, haurà

de recolcgr-se en raonaments fortament especulatius i, per tant, d'escasa
fiabilitat objectiva. Però la seva consideració és inprescindible per conpen-

dre un dels aspectes més significatius del desenvolupamnet infantil, ja

que la presència d'un desenvolupament adequat i conplex de 1'esquema corporal,

en els estadis successius i més avançats, no és pas un fet que es presenta

tot de cop, ËS, induptablement, la conseqüència d'un procés iniciat a partir
I •

del naixement (o abans), A nivell teòric podem suposar que es desenvolupa de

la manera que exposarem a continuació.

La permeabilitat tàctil de l'infant sembla ser objecte d'una expansió succes-

.-siva, A partir de les zones peribucal, palmells de les mans i plantes dels

peus (v, pàg ), l'àrea de percepció tàctil es ca anpliant progressivament.

Alhora, la massivitat de les respostes va circunmscrivint-se i limitant-se

als grips musculars adjaccents, Correlacionant les dades anatòniques i fisio¬

lògiques que es disposen, poden inferir que, en les primeres setmanes de vida,

la sensibilitat del nodrissó és exclusiva oaeminentsmnt probcpàtica o di¬

fusa, deguda a la integració esdevinguda a nivell sub-gòrtical (talàmic), La

representació somatotòpica, que ja es troba diferenciada a nivell talàmic,

permet suposar^una certa sectorització dels feixos tàlamo-corticads s'aconpleix.
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ivan corticalitzant-se les aferències cutànies exteroceptives i iniciant-se

el printer reflex tèpic o de localització precisa dels estímuls. La primiti¬

va i difosa sensibilitat protopàtica,deixa camí, així, a una sensibilitat

epicrítica cortical, més fina i localitzada, que permet discriminar estímuls

de poca intensitat i la seva topografia precisa.

Dimibafes /âl palmell de la mà, BECKER ( ) dèèecta una sensibilitat

tàctil electiva i fina ( epicrítica) a la polpa dels dits, als sis mesos d'edat

{ havent sigut fins ara més o menys tíquipotencials a la de la resta-'del pal¬

mell) . Aquesta diferenciació d¿stal sembla ser un esgraó previ inportant per

la "migració" de la prensió, deg,x3e la seva massivitat palmar inicial, vers

la prensió fina amb la punta dels dits (v. pàg. ). Aquesta sensibilitat

s«n»ib3riirfeat més específica es relaciona amb el gran desenvolupament i inpor-
tància que agafa la mà com òrgan d'autoexploració, acció i cognició (p. ).

Per generalització, amb el que és propi de les altres modalitats d'aferència,
podem suposar que els estímuls tàctils que incideixen sobre la superfície cutània
de l'infant, juguen el paper d'intermediaris necessaris >;per la progressió
del procés de corticalització exteroceptiu. Però també hem de considerar el

paper de'les aferències propioceptives..o_kinestèsiques (moviments actius

i passius imprimits als diferents segments del cos). En relació als moviments

actius o voluntaris, destaquem el joc directriu que lesrmanssi les extre-

motats superiors agafen a partir del segon mes. Bé per coordinacions establertes,
bé perquè es tracta de les zones pr¿oritáriaiaaat desenvolupades, en el sentit

d'una sensiblitat epicrítica, les mans de l'infant es dirigeixen primer a la

seva zona oral i peribucal-posant-se els dits i les mans a la boca-, després
són les dues mans les que entren en contact^, els dits --s'entrellacen i

i es refregen i, per fí, als 5-6 mesos, les mans es dirigeixen insistentment

als peus, genolls i genitals. Evidentment, quest contactes li'jprcçorcionen
unes aferències del propi cos que han de contribuir a tenir-ne una sensació

ben ànplia. Però, més amllà dels propis moviments realitzats pel mateix infant^
és sobretot la riquesa de contacte i movilització que els adults li puguin

subsministrar, el factor més determinant d'aquest des^volupament. 2er mitjà
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del cxxiportaiiient dels infants de menys de sis mesos enfront de les estimula¬

cions nociceptives ( o doloroses), podem també treure alguna conclusió in¬

directe. En el capítol de nadó hâm apuntat l'extraordinària dilació del tenps

de latència d'aquestes respostes (PEIPER> 1963) i, tot i que es va escursant,

aquesta dilació encara és força llarga durant els primers mesos. Aquest fet

és ej^licable per la incorplerta mièlinització dels feiaos aferents de pro-

r èjecció somestèsica (v. pàg. ), que no acaba fins el 3 -6 mes.

Inicialment, mentre les aferències aboquen exclusivament a les àrees pri¬

màries corticals, sols obté sensacions exteroceptives (tàctils) i propió-

ceptives (kinestèsiques) aïllades i fragmentades. El seu esquana corporal é s

exclusivament sensorial i fragmentat. No té encara una "imatge" o esquena in¬

tegrat (percepció) del propi cos. Cada part és, suposen, cessada independent¬
ment i només les coordinacions sesomotores (v. pàg. ) estableixen un

primer lligam entre parts distants del propi cos.

En l'elaboració de l'espai corporal intervenen, a més a més, l'analitzador
visual i l'aparell vestibular. El paper i funció.de la visió és en aquest pimer

estadi, mòlt limitat ( visió de Jtes pròpies mans i, esporàdicament, dels peus),

però l'aparell vestibular si que juga un gran paper (pàg. ),

Segons HEAD( ) només la sensibilitat epicrítica permet la localitza-^ió
i discriminació dels estímuls tàctíLs, dels canvis de tenperatura lleus i de

les pressions meys intenses. Donat que les dades del poocés de mièlinització

ens L^diquen que ^ins els 3-6 mesos no és possible una plena arribada dels
estímuls somestèsics a l'escorça, hem de suposar que al llarg del primer

trimestre l'infant està, majoritàriament, iirmers en un món sensorial protcpàtic
i que-al llarg del segon trimestre, la sensibilitat epicrítica te configurant
el reflex més precís del propi cos i del món en contacte.

Desenvolupament de les funcions gustativa i olfativa.

Si bé als 4 mesos la distinció de coroductes, enfront de diferents olors i gus¬

tos, agradables o desagradables, sembla indicar un alt o definietiu graó de

desenvolupament perceptiu, poques afirmacions es poden fer per edats més pre-
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ces, La manca d'estudis longitudinals controlats, sols ens permet relats

de coirportaments fragmentats cronològicament.
%

Així MacFARLANE (1977) descriu cos, a partir del 10® dia de vida, l'infant
tomba el cap de forma més perl.lohgada vers el costat on es troba una gassa

de llet inpregnada de llet de la seva pròpia mace-lactant, que no pas ver

la gassa- colocada a l'altre costat- (impregnada de la llet d'una persona es¬

tranya. El que, en txsmparació amb el corportameat del nadó de <3os dies (v. p.

seria significatiu d'un alt grau de discriminació perceptiva i de memòria
olfactives.



DESENVOLUPAMENT DE lA F[M:Ï(3 AUDITIVA.

Ja han dit, en el capítol sobre el nadó, el grau de "permeabilitat" sonora

que té. Al llarg dels dos primers mesos de vida l'infant va anpliant progres¬

sivament el canp de recepció i resposta, englobant cada vegada un més aiipli
ventall de freqüències i anplituts. A partir del tercer mes pot distingir
entre dos tons que sols difereixen en una octava (LIUBLINSKAIA, 1974). Per ^

això respon, amb agitació o imnovilització, a una veu familiar (generalment
la veu de la mare, a la qual no veu, i encara que li lingui de força lluny).
Tal volta, però, l'aspecte que resulta més significatiu del desenvolupament
de la funciól-àuditiva en aquest peimer estadi és el de les coordinacions au-

diocefàlica i audio-visual. La reacció d orientació del nadó, que gira el cap
vers una font intensa d'estímul sonor, és el fonament d'aquestes coordinacions,

a tNo es troben ben desenvolupades fins a partir del 3-4 mesos (GESEEL, 1934;
BCXŒR, 1979), jugant un inçortant paper en l'elaboració, de la ccnplexa funció
d'orientació espacial. Als 3 mesos s'obté sols una efectiva rotació del cap
vers la font X coordinació audicefàlica)' Als 4 mesos els ulls segueixent ■

sincrònicament la desviació del cap (coordinació audio-visual). I, als 5 mesos,
el tronc també hi participa en aquesta orientació.

Donada 1'inportància de l'adquisició d'aquesta funció A. íHOMAS i S.A. DAR-

GASSIES ( ) recomanen incitar-la precoçment, cambiarat la visió d'un

manyoc de claus sacsejatci els seuímoviment lateral. Independentment de la
seva simultània visió, es presenta primer, als 3 mesos, la coordinació vers

la dreta i l'esquerra, per seguir-se de l'orientació vers abaix i, ja quasi
a l'entrada dels 5 mesos, vers dalt.

Tal con tindreu ocasió d'estendre'ns en l'apartat del pre-lenguatge, la capa¬
citat de discriminació i memòria auditives són als 5 mesos renarcables. Les

connotacions afectives d'aquest fet també seran estudiades en el seu mcment.

1



Desenvolupament de la funció visual.

Amb molt áscaquesta la funció sensorial del primer estadi del desenvolupament

que més atenció ha rebut per part dels investigadors i, en conseqüència,
serà sobre la podan dir-ne més coses.

Analitzaran en primer lloc aquelles pautes de base innata, desencadenades per

un estímul llumínic, que marquen - en gran mesura - el camí que seguirà el

successiu desenvolupament de la funció visual. Una d'aquestes pautes, el reflex

d'orientqció, ja ha sigut considerat en el capítol del nadó (v.p. ) i

no el rependran pas aquí. Recordem sols que és precisament aquest reflex, con¬

comitant amb existència d'un "accés a la lluminositat" (REESE i L·IPSITT, 1974),

el pre-requisit perquè es trobi assegurada la fixació subsequent del nodrissó
sobre una font lluminosa. Només un cop fixat l'obejecte o font lluminosa po¬

drà tenir Moc, a partir de la segona setmana, el inici sistemàtic de perse¬

cució d'aquesta font en desplaçament lateral. Quant aquesta adquisició es

cprplenenti amb la capacitat d'acomodació als desplaçaments àntero-posteriors,
quedarà garantida la constant aferència d'estímuls sobre les àrees corticals.

Amb el desenvolupament primer les de les àrees primàries i, després, de les

secundàries, assistirem al pas de la sensació a la percepció (discrimació
I

figura fons, percepció de contorns i de formes, volumètrica i de distàncies,
percepció de cares, ...).

Tal com heT\ fet en el capítol del nadó, dinstingirem dos grups d'adquisicions

ànpliameüt depenents; les referèrents a l'oculomotricitat, per un costat i

les pertinents al reflex psíquic de la realitat Mumínica (sensació i percep¬

ció visuals).

Pautes visuals innates.

Al Marg del primer estadi són evidenciáis uns sèrie de conductes innates,

desencadenades per estímuls lluminosos i que garantitzaa la primera captació
de les aferències. La més precoç és la resposta coordinada i defensiva davant

d'un objecte que s'acosta en direcció frontal. Aquesta reacció, trobada per

BCWER i cols. (1970, 1971), a partir de la primera setmana de vida, només es

presenta quan l'apropament és frontal, però no pas quan és tangencial (BALL i



aquestes edats, només es desencadena quan l'infant està assegut o sani-
Í3)incorporat i no quan està ajegut^ . El reflex fotonotor o contracció de l'iri

enfront d'una llum intensa o moderaiflament intensa - mecanisme que regula la
quantitat de llum que estimula la retina - és un altre reflex innat per¬

manent, que ja hem descrit com a freqüent a l'estadi del nadó. A partir de
la primera setmana d'edat la seva presència és constant (SHEFMAN i cols, , 193
És probable que la reacció davant de 1'"abisme visual", estudiada per GIBSON
(1976) en nens de 6 a 14 mesos (v. pàg, ), i que es una induptable pauta
inaata defensiva que dota a la majoria d'animals esperimentats d'una capaci¬
tat no apressa de discriminació de la profonditat, sigui ja present abans que

pugui començar a desplaçar-se. Tal ccm demostrà el grup de la Uhiversitat
de Corneli, el factor bàsic d'aquesta conducta d'inmovilitaaàió depent dèl
grau de desenvolupament visual assolit, i que " ha madurat ràpidament que la
seva capacitat locomotora ",

Fixació ocular.
I

El primer pas per tal de poder tenir un reflex psíquic visual d'un objecte
és deüacacrliila mirada, és a dir: fixar-lo. Sé^uint a LING (1942) podem

distir^ir 5 graons successius en el desenvolupament de la fixació ocular:

1) fixació, sostinguda durant poc tenps, típica de la primera
setmana de vida (v.p, ).

2) fixació monocular però més estable i durable si 1'estímul
és pròxim. El prédanini alternatiu de l'ull dominant es-

plica la inconstant i variable estrabisme dels infants en

aquestes edats (1®'^-2°" mesos),

3) fixació binocular, encara que d'inici monocular, sobre estí¬
muls lluminosos llunyans.

4) fixació binocular d'entrada i cada vegada més sostinguda,
5) fixgció binocular controlada "voluntàriament".

En. la mostra de nens e:ç>lorats per nosaltres i, coincidint amb la cronologia



de Ling, troben que el pas de la fixació monocular a la binocular es desen¬

volupa, en un 80% aproximadament dels nens, entre el 1er i 2on mes de vida

i que, a partir del 3er mes, el 100% deis infants en circumstaneiea.- normals

fixen binocularment de forma controlada, (gràfic

Persecució ocular.

Etonat que, normalment, ni el subjecte ni els objectes del món exterior romanen

imròvils, la segona condició bàsica perquè pugui tenir lloc un reflex psíquic
visual de l'entorn és la possibilitat d'una eficaç persecució ocular.

A partir de la segona setmana té lloc ja un cert grau de persecució ocular o

seguiment d'un objecte, el qual ha sigut prèviament fixat, que es desplaci

lentament-dinsvdel camp viaùal de l'infant. Però sols a l'entorn del final

del segon mes la persecució no es farà de forma sostinguda i,inclus, amb una

certa anticipació al desplaçament o trajectòria. Però, degut a que l'estímul 9-

en desplaçar-se - s'escapa del centrament sobre la fòvead entra en el canp

perifèric, la persecució no és continua. L'ull o ulls de l'infant van fent,

tot perseguint l'objecte, unes sacjesades o salts, amb l'intent de recentrar-lc

fovealment. La primera persecució que es desenvolupa és la d'un moviment en

horitzontal a l'eix dels ulls, que és assolida pet 100% dels infants al 3^^ me£

Al 1®"^ mes són un 49% el que la fan i al 2°"^ mes, són un 74%. La persecució

sobre l'eix vertical triga una mica més en desenvolupar-se, no assolerint- se

en la seva pràctica totalitat pels infants fins al 4^ mes. (gràfic 16-2).

Sinèrgia òculo-cefàlica de rotació.

Per fer més afettiva la persecució ocular, per anpliar de fet l'àrea del canp

visual on perseguir un objecte en desplaçament, és del tot imprescindible una

adequada coordinació o sinèrgia entre el moviment de persecució dels un g i

el cap.

Andre-THOMAS costata aquesta sinèrgia o coordinació, en algunes observacions,

ja a la tercera setmana de vida. No és, però, del tot evident fins a finals de]



primer mes, i encara en-un percentatge limitat d'infants. ( ). Inicial¬

ment sols es produeix un seguiment o persecució de mirada i cap quan l'objecte
es nou d'esquerra a dreta o viceversa. Si l'objecte es desplaçat verticalment

la persecució sinèrgica és escasa.

Els milloBs rendiments, tant de persecució ocular sola com de sinergia òculo-

cefàlica, s'obtenen si l'objecte no és pas desplaçat massa a la vora del cap

de l'infant. La distància òptima, com han vist en tractar del nadó, és d'uns

20 cmts, que l'anirà anpíiiament amb l'edat.

Convergència dels globus sculars i acanodació pupilar.

Al llarg del segon mes, a tot estimar a l'inici del tercer,.i.el nodrissó

capaç no sols,de perseguir un objecte que es desplaça a una distància força

constant de la seva cara, sinó també d'adaptar-se a les diferències de pro-

fonditat qun l'objecte se l'ppropa. Segons la nostra recerca, durant el pri¬

mer mes de vida sols un 14% d'infants ha desenvolupat aquesta- capacitat de

convergència i acomodació, mentre que al B^'^mes són ja pràcticament el 100%.

(gràfic 16-3).

L'exploració d'aquest important ccnponent per poder desenvolupar una adequada

funció visual, és fàcil: amh la mà o el dit de l'explorador situat a una dis¬

tància d'uns 20-40 cmts. de la cara de l'infant s'espera a aconseguir una bo¬

na fixació; aleshores es va apropant lentament la nostra mà a la seva cara. La

resposta és també clara i inequívoca: els globus oculars van aonvergint (es¬

trabisme convergent), mentre que les fenedures oculars palpebrals s'eixanplen i

té lloc una miosi o contracció (enpetitiment) progressiva de les pupil.les

(acomodació). Encara que si s'aplica una anur'ada exploració podrà constar-se

que la facultat de convergència precedeix en pocs dies a la d'acomodació,

en la pràctica pot considerar-se-les simultànies.

Fins a les 4 setmanes, l'acomodació assolida està bloquejada a una distància

mitja d'uns 20 cmts. Després, al llarg del segon mes, la distància d'acomodació

varia entre els 10-45 cmts. (HAYNES,' WHITE i HELD, 1955), i assoleix els 60-90



emts, segons S.A. DARGASSIES (1982) per un 25% als 3 mesos i per un 80% al

6® mes. Es posa de manifest amb aquestes dades, la gran anpliació del canp

visual que té lloc entre el 3®^ i el 6^ mes i que permet a l'infant mirar

els objectes del seu espai més proper. Ës' evident, però, que tot el que queda
fora d'aquestes distàncies es veu desenfocat i borrós i, dificilment, serà
mirat. Es en aquest segon trimestre que noten més aquest canvi qualitatiu en

la mirada, on sembla que l'infant comença a "interesar-se" per les coses que

l'envolten i comença a mirar "activament".

Itota aquesta seqüenciació d'adquisicions òculomotores, constatades per una

sinple observació repetida, tenen marcada lògica i inportància semiològiques.
En primer lloc, ens són indicatives de l'existència d'una "permeabilitat",
almenys, a la lluminositat. El correlat fisiològic mínim és l'existència de

sensacions visuals. Al llarg dels tres primes mesos, l'infant desenvolupa els

pre-requisits bàsics per fer el pas de la sensació a la percepció. Perquè és
evident que per tal de percebre (reflex biuní\roc, unimodal i integre de la
realitat aferent) visualment un objecte del món exterior cal, primer de tot,

fixar-lo, en segomlloc, perseguir-lo i, per fí, acomodar-lo. La conducta del

nodrissó enfront d'un rostre humà (o d'una careta) que es mou davant seu,

es plenament confirmadora d'aquesta argumentació. Abans del segon mes,

per regla general, els nens no aonriuen pas al nostre matern o de qualsevol
altre. Segons la distància que aquest es situi, es produirà una fitxació uU-

ull i, inclus, una persecució (si es desplaça horitxontalment). Però, a par¬

tir del moment en que apareix la facultat d'aconodació i convergència (màxim
als 3 mesos), l'infant sonriu al rostre o careta, però no a un qualsevol objectí
Deixant de banda les condideracions que faron en parlar en un apartat especial
sobre el reconeixement de cares (pro-sopognosia), es evident que aquest fet
marca l'inici induptable de la percepció visual, L'associació d'una mirada
fixada sdore un rostre i l'aparició del primer sonriure representa, en cwi-

seqüència, un inportant ítem evolutiu que Ccildrà cercar i anotar serrpre.
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Els tres primers mesos, marquen, en c»nse^ència, el llindar màxim del canvi

del 1 er nivell de desenvolupament de la funció visual caracteritzat fona¬

mentalment per la creixent permeabilitat a les estimulacions llumíniques (sen¬

sació visual) i pel pla desenvolupament dels mecanismec·^de coordinació òculo-

motora (fixació, persecució - primer horitzontal, després vertical - i accíno-

dació i convergència). - .

D'acord amb les nostres observacions, la cronologia de presentació d'aquest

cocrportament és moderadament variable. Per un costat, hem pogut constatar con

infants de 15 diex fixen i persegueixen, a saccejades, un objecte déplaçât

horitxonatalment a l'alçada dels seus ulls i a una distància íntima. Però,

la majoria d'observacions (75%) aquest és un corportament típic del segon mes.

I, al tercer mes, el seguiment vertical ja és la norma (83%). Sense recórrer

però a percentatges o estimacions estadístiques podem concloure que, en con¬

dicions normals o habituals d'exploaació, a vegades resulta inpossible objec¬

tivar en un infant del primer mes cap ccnportament de fixació o persecució.

COrrespÒn- sosmetre que si han de ser evidents en un infant del segon mes. Per

això, si al tercer mes hi ha una manca total de fixació i persecució a objectes,

ha de constituir una sen^l d'alarma o, almenys, indicadora de la necessitat

de realitzar estimulacions intensitives. Indiquem, per últim, que si bé l'infant
del segon mes (o abans) respon amb conductes de fixació ull-ull i de persecució

als desplaçaments del rostre de l'explorador, aquestes conductes es desencadenen

preferentment amb objectes (sobretot de colors vius), per la que aquestes han

d'esser utilitzar de prferència en els casos de precisar una estimulació su¬

pletoria.

En definitiva, el que volem destacat és que el tercer mes, com podem evi¬

denciar en referir-nos als aspectes més bàsics del desenvolupament motriu,

representa una inçortant cruïlla evolutiva - exemplificada en aquest cas pel

pas evident de la sensació a la percepció i en la conducta global de l'infant

per una relativa vivesa i riquesa - que, a no ser per raœs teòriques més am-
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plies, hauria portat considerar seriament la conceptualització , els tres pri¬

mers mesos de vida - per si sola - com delimitadora d'un veritable estadi de

desenvolupament.

Percepció visual.

Si bó és difícil arribar a saber qui és el nón visual d'un infant de menys

de dos mesos, no és pas inpossible apropar-nos-hi, encara que de forma indi¬

recta, a partir d'aquesta edat. Un nombre relativament limitat d'investi¬

gadors han dedicat nolts esforços, enginys i metodologia exploratòria per

dilucidar aquesta inportant qüestió. Per apropar-nos-hi, ens hem de servir

de dades histològiques, fisiològiques i conparamentals.

Abans dels 2 primers mesos, sigui quin sigui e2l grau d'analisi i síntesi que

les àrees corticals primaris i secundàris occipitals puguin portar a cap, les

^ limitacuons de l'aparell perifèric ens ofereixen una clara mesura de les se-

„ ves possibilitats. Per un costat, el poder de separació dels seus receptors

retinians és, a la setmana de vida, de 30 minuts d'angle i a 1-2 mesos és

de 20 minuts(QOFMSN i cols. 1959; FANTZ i cols. , 1962). La seva agudesa vi¬

sual és, per tan, la força inperfecta. Per altra part, ja saben que la inca- ■-

pacitat de acomodar el cristal.li a la distància, abans del tercer mes, fa

que l'ull del nen es ccnporti ccm una cámara de focus fix i que els estímuls

presentats a una major o menor distància d'uns 20 cmts., es presentin desen¬

focats o "borrosos" a la imatge retiniana.

Però en el,vertent estructural cortical tenim també proves induptables sobre

la diferència del món visual d'un infant petit, en relació a escases setmanes

de diferència. Així, sols al llarg de les dues primeres setmanes, la super¬

fície dels canps visuals del còrtex augmenta en un 50%. El reflex occipital

de les aferències llumíniques no pot pas ser, en conseqüència, el mateix en

el nadó d'una setmana que en un infant de 3 setmanes. De forma indirecta, el

seguiment de l'activitat EEG occipital és també indicativa de.l'evóluoió d'a¬

questes àrees. Poc a poc s'anirà convertin en rítmica i anrb unes freqüències



bàsiques de 2-4 c./s., reactiva a l'estimulació llumínica (reacció d'atur

i d'efecte posterior).

Sabent¿lo amb aquestes condicons internes no resulta pas excessivament arris¬

cat predir la defectuositat o precarietat del reflex visual perceptiu de la

realitat envoltant que pot tenir un infant de menys de 2-3 mesos. A partir
er .

del 3 -4 mes, però, dos ordres de fets estructurals ens indiquen ..un;

notable millorament d'aquestes condicions. Per un costat, fòvea i màcula, a

nivell retinià, estan estructuralment .'^diferenciades. Pel seu torn, ja està

conpletada la mielinització de les vies òptiques, de l'ull al còrtex.

Serà, peirò, en definitiva el seguiment i valoració dels comportaments infan¬

tils que ens permetaran una millor comprensió del desenvolupament de la per¬

cepció visual. Amb aquesta finalitat s'han explorat diferents components de

la complexa funció visual, dels quals en faron un breu repàs.

Abanó, però, colem ccmientar un aspecte introductori de carácter emúnenment

pràctao, constatable per tot aquell que observi atentament i segueixi infants

al llarg dels primers mesos de vida: La "mirada", contacte o comunicació visual

i, inclus, l'%expresió" o vivesa dels seus ulls és extraordinàriament pobre

abans del tercer mes. L'infant "viu" en un món diferent, independent, del que

l'envolta. La seva mira és "buïda", "perduda" i no fixada en res conceet. La

inpresió que produeix és, realmeht, d'"incomunicació". Aconseguir la fixació
i persecució, es converteix a voltes - en un exercisi difícil, que exigeix
constància i paciència per part de l'explorador. Ttot d'una, però, a partir

del tercer mes, aquesta impressió canvia substancialment. La "mirada" de

l'infant és més viva, més "expressiva". Tot i que "espontàniament" roman en¬

cara moltes estones amb la "mirada perduda", fixa i persegueix inequivocament

objettes i cares del seu entorn.

Els canvis en la visió que es donen en aquests mesos, van força re¬

lligats amb l'augment de les hores de vigilia, fet que podem atribuir-lo no¬

més a un procés molt determinat pels impulsos urament fisiològies, sinó a un

procés de "feed-back" que fa que l'infant es mantingui despert perquè rep

molts estímuls i, en atreure-li l'atenció, el mantenen més desvetllat (v. pàg..



?o?
A ines a més, és coincident amb l'adquisició del to suficient dels músculs

del coll que li permeten mantenir el cap aixecat força estona. Evidentment,

el canp de mirada o de fixació que permet el moviment de rotació de l'ull

entorn de la seva posició, es veu augmentada per la gran anplitud que dóna el

moviment de rotació del coll i així es pot abarcar un espai més anpli que permet

una participació més activa del nen, que pot seguir i buscar objectes en un

espai més gran'. La plena vigència de la coordinació vísuocefàlica constitueix

1'altre pre-requisit per sostenir aquest desenvolupament. Però, pel seu entorn,

el desenvolupament de la percepció visual es determinat per totes les adqui¬

sicions posteriors, com la prensió voluntària, les cognicions,... que s'ela¬

boraran a partir de les imatges polimodals dels diferents estímuls aportats

per diversos analitzadors.

La frontera o porta d'entrada dels 3-4 mesos marca una veritable cruïlla de

diferent nivell de desenvolupament dins del primer estadi de desenvolupament,

que cal retenir i valorar pertinenment. De totes formes, però, el pas de la

sensació a la percepció visualno és ás sobtat. La cruïlla dels 3-4 mesos

és sols la patentització d'una bona operativitat a nivell perc^tiu de la

funció visual, que té les seves arrels en adquisicions fetes durant els mesos

precedents. Per tal de sehuir aquest procés, faran menció de sols algunes de

les moltes dades que la psicologia ej^rimental ha anat pacientment acumulant i

que permeten, indirectament, acostar-nos a la ccqprensió del procés del desen¬

volupament de la percepció visual.

Discriminació figura-fons.

Percebre un objecte o, simplement, uns trets, conporta en primer lloc, des¬

tacar-lo del seu fons. Ja en la is setmana de vida, mitjesant el registre dels

moviments ocul.lars, s'ha pogut constatar una major detenció de la mirada so¬

bre les zones ocupades per una figura que no pas pels fons (KEESEU, 1967;

\
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SAIAPATEX, 1968), fet que indicaria una extraordinària precocitat en la pre-

configuració de les bases per desenvolupar la percepció.

Eb^loració o'rastrei de l'estímul. Un cop fixada una figura o estímul, el re¬

quisit bàsic per tenir-ne un reflex el més conplert possible és rastrejar-lo,

SALAPATEX (1969) doiostrà que devant de la presentació d'un triàngle, a una

distància òptima, l'infant dins de la la setmana de vida fixava la seva mirada

en el vertex, fent sols suaus excursions horitzontals a l'entorn d'aquest punt,

Anparat per auqesta dada deduí - en contra de les opinions gestaltiques - '■'ue

no respon pas a la figura con un tot, sinó sols a algun element (degut, segons

el citat autor, a qie la brillantor és màxima en els vertex). Fins a partir

del primer mes d'edat, i de forma evident a partir dels 2 1/2 mesos, l'explo¬

ració de quasi tata l'àrea no és corplerta.

Percepció de Contorns o de formes. En relació a les figures discrimimades i

rastrejades, ja següent preocupacició dels investigadors es dirigí a identi¬

ficar els signes identificadors de l'existència d'una veritable percepció de

les formes o contorns. Són contradictòries les aportacions ^bre la preferència,

fins als dos mesos, per una figura regular o irregular. L'acord és ben patent

quan el que s'estudia és la preferència per la amplexitat de l'estímul (en

el sentit de la quantitat de contorns interns de l'estímul). Així, el nadó

passa de preferir els fons més sinples, de quatre bandes (2 x 2), a pre¬

ferir fixar electivament la seva mirada sobre els de 16 quadrats (4 x 4)

al final del l^'' mes, de 64 quadrats (8x8) als 2 mesos i de 574 (24 x 24)

als 3 1/2 mesos (HERSHESCN, 1964; BREÍÍHAN, AMES i MOOCRE, 1966). En conse¬

qüència, la prefrència per la ccnpiexitat de l'estímul és correlativa amb la

pregressió de l'edat.

La distinció entre rectilini-corbilini, indicativa d'una veritable organització

i integració perceptiva, es valorada d'aparició a l'entorn de les 7 setmanes

(BCWER, 1966). La discrimimació perceptiva entre un ceccle i una creu tindria

ja lloc, segons SfiAYMAN, AMES i MUFFETT (1964), als 3 mesos. A aquesta mateixa



edat, les formes concèntriques i arrodonides es miren molt més que no pas les

rectilínies; així mateix, les formes construïdes amb arcs són fixades i per¬

seguides més que no pas d'altres similars construïdes amb rectes (RUFF i
BIIÓÍ, 1974; FANTZ, 1975).

Percepció volumètrica i de distàncies. La distinció entre un disc plà i una

esfera d'igual diàmetre té lloc ja, aproximadament, als 2 mesos d'edat
(FANTZ, 1961 i 1965). Aquesta capacitat vol dir poder utilitzar la informació
aferent provinent dels fradents de densitat de textura, base de la percepció
espacial de les distàncies. L'absència de desenvolupament de l'acomodació
a les distàncies, abans dels 2-3 mesos d'edat, fan pensar que- en general -sols

les variacions de tamany de la projecció retiniana d'un objecte en moviment

seran susceptibles d'oferir informació sobre la distància (VURPILDOT, 1976),

Si fins aquest moment els factors que més atreuen l'atenció o fixació visual

de l'infant són el contrast (brillantor) i la novetat i conplexitat de l'estí¬

mul, a partir d'ara el factor moviment o desplaçament de la projecció reti¬
niana senbla començar a ju^ar un paper destacat (AMES i SILFEN, 1965). Efec¬

tivament, a parfcirrde 2°"-3^^ mesos l'infant disposa d'un sistema captador

perifèric capaç d'enregistrar amb certa fidelitat la textura òptàca d'estí¬
muls tan pròxims com més allunyats i copsar així la variació de la seva pro¬

jecció en relació a les distàncies. A més a més, pobimouee espontàniament el

cap i els ulls, fent d'aquesta manera variar ell mateix els estímuls aferents

immovils. Els seus conçortaments són diferents enfroht d'objectes de tamany

físic diferents (plans i tridimensional), però que projecten una imatge d'igual

tamany retinià. Comença a haver-hi en definitiva, una localització de l'ob¬

jecte en l'eix de la profunditat i m cert grau d'invariança perceptiva (VUR-

PILDOT, 1976).

Encara que no queda pas cap dupte qae a partir del 3^^" mes, la perc^oió vi¬

sual es altament operant i desenvolupada, en la pràctica - sense planificar

sofisticades situacions experimentals^®^ - es fa difíciJL o ótrpossible avaluar

si els ^nfants de les edats esmentades realment percebeixen inequívocament
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tamanys i distancies. Enjla nostra sistemàtica d'exploració sobre aquest par¬

ticular, aplicable en qualsevol situació i per qualsevol observador, fem - r

recurs a la valoració del diferent corportament motor - conductal - del pro¬

pi infant enfront de la presentació d'objectes de diferent tamany i a diferents

distàncies* El fet que evidencien la seva presència en edats molt ulteriors,

en absolut suposa negar la seva més,precoçij)resentació. Msmés atenem a

criteris pràctics, que posen fora de tot dupte que existeix ben desenvolupada

una diferent capacitat perceptiva.

La nostra exploració en auqest sentit es, com acabem de dir, extraordinàriament

sinple. A una distància perquè l'infant . mantingut assegut no pl pugui abas-

tiar directiament (60-70 ets.), l'explorador li presenta dins del seu camp vi¬

sual un objecte atraient i el va apropant lentament. La conducta de l'infant

que valoren ccm indicadora d'una adequada percepció de distàncies és la següent;

mentre l'objecte està lluny del seu abast, l'infant s'hi fina sense fer cap

intent d'extendre les mana vers ell (o si així ho fa, desisteix immediatament);

però quan l'aprobament realitzat per l'explorador deixa l'objecte dins del

seu camp d'abast manual, aleshores fa clars intents d'agafar-lo o l'agafa,

(fig. ). Es valora negativament si en estar allunyat l'objecte fa
I

un aprc^)ament igual a quan el té a l'abafet. Aplicant aquesta sistemàtica, hem

pogut concloure que una conducta indicativament clara de percepció de distàncieí

inici molt tímidament el seu desenvolupament dins del 4^ mes (4%), per

assolit un bon percentatge en el 5^ mes (42%) i trobar-se desenvolupada en

la totalitat de la mostra durant el 6^ mes (gràfic 16-4).

En relació a l'agudesa visual mesurada a partir del tamany (diàmetre dels ob¬

jectes) , hi ha un canvi important entre els 3 i 4 mesos, contactât per S.A.

DARGASSIES (1982), en trobar que un objecte petit de 4 metes de diàmetre ,

és mirat per un 45% dels infants dis 3 mesos i per un 67% als 4 mesos, per¬

centatge que s'estabilitza a partir d'aquesta edat.
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Discriminació de l'orientació d "un estímul cctrplex?

Un cop ccnprovada l'existència de percepcions visuals la pregunta dels in¬

vestigadors es dirigí a posar de manifest quan un igfant detecta el que BCWER

(1974) ha anomenat "la identitat de l'objecteès a dir: la capacitat per

coneixer la idéntitat entre estímuls que difereixen únicament en l'orientació

espacial que són presentats. Si revisem la bibliografia sobre el particular

ens trobem, però, amb oposades i contradictòries conclusions (L·ING, 1941;

WATSCN, Î966). Pou Mc GURK (1970, 1972) què, modificant les metodologies uti¬

litzades, aportà la verificació de què es entre les 6 i 26 setmanes - segons

els diferents infants investigats - que s'adquireix aquesta important

discriminació perceptiva.

No insistirem en descriure les ingenioses estratègies emprades per aoonsçguir<-

validar, indirectament, aquestes qüestions (regsStre^e la duració

de la fixació de la mirada sobre el nou estímul, factor d'habituació...). Cons¬

tataren sols la importància d'aquesta adcjiisició per l'elaboració d'un reflex

psíquic - perceptiu visual - de la realitat envoltant de forma estable. És

evident que, si bé la majoria de vegades, els nostres i objectes que són

presentats al canp visual de l'infant li són oferts en el pla vertical més

idoni, no sempre succedeix d'aquesta forma. I és de tot necessari que, malgrat

a|j^sta diferent orientació, sigui ca^ d'identificar-5os com el mètfeix objecte,
encara cjue acjuest presenti una rotació. Des de les experiències de Mc GUPK

senbla cjue no cjueda cap dupte cpe entre els 5-6 mesos l'infant poseeix ja

acuesta "identitat de l'objecte", almenys pel cjue fa referència al rostre humà.

La percepció de la cara humana. -

Una especial atenció ha rebut l'estudi i seguiment del cxxiportamnet del lactant

en front de la cara humana. Aquest interès es justifica no sols per raons pràc-

ticjues j- afectives;.(és induptable que per la majoria d'infants, l'estímul que

amb més œnstància els hi és ofert, és el d'un rostre humà inclinat sobre ells

i aquest rostre sol ser el desencadenador electiu dels primers somriures),

sinó per les peculiaritats distintives cjue la percepció del rostre humà ha



danostrat tenir de forna força independent de la percepció visual dels objectes

en general.

Per tal d'extreuren les iiiportants conclusions pràctiques que se'n deriven,

farem - en primer lloc - una abreujada revisió dels coneixanents que s'han

anat acumulant-al llarg dels darrers anys.

D'entrada cal esmentar que els diferents autors que s'han ocupat d'aquest tema

es dedivideixen en dos grans bàndols:

a) els que creuen qee el pettt infant humà prefereix una cara hu¬

mana viva a un esquema de cara dibuixat o d'un maniqui (cara

inanimada tridimensional) (STEJCHLEní, 1964).

b) els que creuen que prefereix o li es gradualmen ptepàrativa una

interpretació bidimensional inanimada de cara (SPIR, 1946 i

POLAK, EMDE i SPITZ, 1964; CARPENIER i cols. ,1970).

tot això, pel que fa referència als tres primers mesos de vida, perquè a par¬

tir del tercer mes no hi ha cap dubte: la preferència per una cara real, ex¬

pressiva i somrient és admesa per tots.

Seguint una ordenació cronològica, el desenvolupament de la percepció de ca¬

res es pot sistematitzar com segueix (fig ):

I Nadó; Prefereix una cara o representació (encara que els seus

trets estiguin desordenats) a qualsevol altre estimul vi¬

sual ofert (FANT, 1963 i 1965; HERSHESCN, 1965). Aquesta

preferència sembla deguda exclusivament a la presència d'ullí
3 setmanes: La fixació "ull-ull" és obtinguda de forma constant

(WDIiFF, 1963), si s'hi esmerça la suficient dedicació.

5 setmanes: La fixació "ull-ull" s'acortpanya de somriure (WOLFF,

1963). La presentació frontal (de "cares") és electiva

enfront de la "de perfil" (LEWIS i cols., 1965) SPITZ i WOLFE

1946).



2 mesos;No té cap iitportància el fet que existeixi un sol ull

(LEWIS, 1965) o més de dos (AHRENS, 1954), o que aquets es¬

tiguin ben o mal situats.

3 mesos;A partir d'ara, marcant una vegada més la ratlla del 3

I ^ mesos una fita inportant en el desenvolupamnet infantil,
canvia substancialment les característiques de la presen¬

tació especial dels trets del rostre humà, per tal que a-

tenguin l'atenció visual de l'infant. En aquest sentit el

nombre i situació dels ulls és inportant (EANTZ, 1965).

D'aquesta forma va preferint cada vegada més un rostre

humà viu i animat a una representació plàstica.

4 mesos:La sistinció i preferència per una cara "viva" és constant.

De la mateixa forma prefereix senpre l'esquema de cara

normal a una cara desordenada ("scrambled face") (FANTZ

i NEVIS, 1967; KAGAN, 1965 i 1966).

,5 mesos;Si fins ara la presencia o absènciíi de boca en les pre -

sentacions plàstiques semblava indiferent, a partir del
> X

'
.

^ 5 mes aquest tret. és destacat i integrat .com necessaroj"
I
'

per coftpletar l'esquema facial. Per aquest motiu comença

a diferenciar la cara de la- mare (o cuidador parenteral

habitual) de la d'un estrany (AMBPCSE, 1961; FITZGERALD,

1968) i comença a diferenciar les diverses ejqjressions
(7)-— (somriuee o enfadat) * '.

6 mesos!L'esquema perceptiu, i representatiu (vegis més endavant)

d'una cara humana normal està ben adquirit. Inclus és pos¬

sible argumentar, per aquesta funció, l'inici clar de sín¬

tesis polimodals o gnòsiques (prísc^xognosia).
Si cotrparem el que hem pogut saber sobre el desenvolupamnet de la furció

visual en general i el de la funció prosopognosica en particular, hem de ccxi-

^ i
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cloure - aínb la VURPILIiOT (1972) - que la cara humana sembla ser "un estímul

privilégiât". Aquesta .preferència sembla ser deguda a un conjunt de pro¬

pietats particulars presents tant en la configuració del rostre humà, com

de les capatitats perceptives específiques de l'infant humà pels rostres

humans.

Durant els primers 3 mesos la preferència es pot explicar, en part per la

conjunció de valors òptims de dimensions i, sobretot, pel valor préconfigurât

de l'"ull" (tasca circular fortament contrastada), dctuant com un desencade-

nador innat d'atenció visual. Durant aquest període la presència o absència,

disposició i nombre d'altres trets facials |aiin<3iferent. INicialment, s'havia

especulat que 1'"atracció" que l'infant petit demostrava pels rostres humans

era conseqüència de l'associació condicionada entre un estímul primitivament

neutre (la cara) i la satisfacció de necessitat primàries (alimentació so¬

bretot) , donat que la cara humana apareix sempre quan l'infant ós alimentat,

seu braçola o canvia. Però els fets no confirmaren pas aquesta suposició o

hipòtesi. FANTZ (1953 i 1965) i STCHLER (1964) demostraren com la preferència

per un rostre es posava de manifest ja poques hores després del naixement i

una necessitat satisfeta. Pel seu torn KAGAN i LEIWIS (1965) e^ddemciaren com,

dins del^íprisaj: trimestre, una fotografia d'una cara atreu mes l'atenció vi¬

sual de l'infant que no pas el propi biberon, innegablement mes estretament

associada a la satisfacció de la gana, també objectiva, SPITZ (1979). En de¬

finitiva el que resulta obvi es que la cara humana reuneix les característiques

òptimes de brillantor, lluminositat, figurafons, relleus, ordenació espacial,

movilitat,...que presideix el progressiu desenvolupament de la funció visual

en general.

A partir dels 3 mesos 1'establimnet d'una veritable percepció facial serabl a

fora de tot dupte. De la mateixa manera que, a partir - amb moltes variacions

individuals - dels 5 mesos, quan apareixen els primers indicadors de distinció

entre la cara de la mare i láad'un estrany, ja poden començar a parlar de

l'inici del desenvolupament d'un cert grau d'evocació, de representació i.



en definitiva, de permanència (maròria). Tots aquests fets, que avancen en

el tarps adquisicions globals que encara trigaran mesos en fer-se evidents,

confereixen a la percepcicS visual del rodtre humà un estatut diferenciat en

l'entramat del desenvolupament. Les dades recollides semblen apuntar que

entre la percepció del rostre humà u la percepció visual en general, existís

una marcada independència. Això és vàlid, almenys, peï que fa réfeència als

atributs o relacions tcpològiques d'una percepció espacial. Les dades de co-

rceàació anatomo-clínica, que atribuien el reconeixement de fesomies a una

funció estructurada a nivell circumscrit a,la meitat posterior de l'hemis<§eri
dret (HEXZAEN i cols., 1962; BORNSTEIN, 1965), han digut àmpSiament cons^ tade"

(PDNDOT i TZAVARAS, 1969). Pel que s'ha escamotejat un fàcil argument, en el

sentit de trobar una estructura cortical específica que sostengués i expliqués

aquest "estatut" independent per la percepció i reconeixonent de rostres. No

po^uent oferir cap explicació ànpliament pausible, limitem-nos a recollir

els fets i a valorar adequadament la inportància de l'oflerta d'un rostre humà

electiu o preponderant.

Desenvolupament de la percepció cromàtica.

Aquest'és un canp que ha rebut escasa atenció per part dels investigadors

del desenvolupament infantil. Resulta evident la dificultat d'un avaluació

fiable, pel que no és d'estranyar que força treballs han sigut ànpliament

desestimats, per aportar pocs criteris de fiabilitat (AMES i SILFEN, 1965;

BRACKBILL, 1967).

Les primerres exploracions electroretonignàfiques (ADRIAN, 1945) revelaren

la sensibilitat dels cons retinians del nadó a diferents matisos, TRINCKER i

TREINCKER (1955), mitjançant tècniques ben diferents, també constataren res¬

postes motrius diferents en funció de la longitud d'ona de la llum aferent;

fins a la 2a setmana, els infants mostraven una sensibilitat més electiva

per l'extrem vermell de l'espectre i menor pel blau. A partir de la 4a set¬

mana aquestes diferències ja s'han suprimit.



Del œnjunt de treballs revisats sembla, que es pot deduir que malgrat que

la funció fotòpica depèn^de la integritat i maduresa estructural de l'apa¬

rell perifèric o captador, el requisit d'una adequada i força intensa esti¬

mulació aferent (cormàtica) és necessària per conpletar, al llarg del primer

sonestre, el desenvolupament funcional pertinent. ^ «lo

De forma global, doncs, podon recapitular que al final del primer estadi

del desenvolupament (6 mesos d'edat) el nen està suficienment dotat, tant a

nivell del seu aparell perifèric con de la seva escorça occipital, per

cessar la realitat llumínica aferent i elaborar-se un reflex visual biunívoc.

La seva agudesa visual és ben semblant a la de l'adult; des del final de la

orimera meitat d'aquest estadi copsa i decodifica els indicis de brillantor

i de color, s'orienta vers la font lluminosa; la fixa i persegueix amb els

dos ulls de forma coordinada, quan aquesta font es desplaça,horitzontalment

o verticalment,mantenint-ne una imatge estable, i tridimensional, perme-

tent-li percebre el volum i la profunditat; i acomoda la seva projecció
enfront dels canvis de distàncies. Al costat d'aquest fets, a continuació,
és capaç de discriminar les diferències d'orientació d'un mateix objecte i

de identificar-lo malgrat aquesta variança (identitat de l'objecte). Això

inplica una innegable memòria o facultat de representació dels trets essen¬

cials de la forma d'aquest objecte i de portar a terme una identificació amb

la percepció d'orientació variable. El nivell perceptiu visual de l'infant

profèric, resulta ser així, el capdavanter del seu procés de desenvolupament.

, /
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Un cop dosenvolupades da forma molt avançada lea capacitats perceptives de
diferent modalitat a partir dels 3-4 mesos d'edat^cal que aquestes percep¬
cions directes de la realitat envoltant aconsegueixen sor entnagatsemades i
evocades posteriorment, Perquà si els objectes de l'espai exterior| d'ontra
nl'; quale l'infant nMo i els esdeveniments que han ooplert el temps
que acaba de passa^nomSs existissin quan l'infant ela percep, tot aprenerv-
tatge i tota identitat serien impossibles i nomáa es podria viure el temps
present.
Per altra part, la majorta dels objectes del món exterior s6n mòbils o mobi—
bles i, en conseqOância, el reflex perceptiu que se'n tá canvia constantment
de forma i lloc, ALxf mateix l'infant ás generalment i freqüentment mogut,
desplaçat, pels adults que el cuiden o per ell mateix que cada vegada Ss
más actiu i modifica el camp de captadá perceptiu, EL resultat ós una cons¬

tant desapariciá intermitent o imatge modificada de les seves percepcions.
Per compensar el caos que podrien suposar aquests dos fets comença a desern-
volupai>-3B la facultat d'emmagatzemar i representar-se internament les afe-

râncias prèviament rebudes sobre el seu cap perceptiu. Aquesta estabilitat

m^ji^ca, de diferent durada i contingut al llarg del desenuolDpafnent, li per¬
met que, tot i les variacions i desaparicions en la percepciïS dels objectes
do l'espai exterior, ela objectes continuïn existin per ell amb un reguitzell
de característiques o trots que els caracteritzen o individualitzen i que

els fan '•presents" encara que no els percebi directament,
Aa memòria , entesa com l'estabilitat en el temps d'uns trets representats
en absència de l'aferèncla directa que ha donat lloc a la percepciá, es tro¬
ba a la base de tots els avanços que l'infant aniré portant a bqp a partir
del 2-3 mesos del desenvolupament, A más dels procesos perceptius, el doson-
volupoment de la memòria va estretament lligat al grau de desenvolupament da
l'atenció, Perqtià una representació interna dels objectes es vagi formant

gradualment fan falta no sols percepcions molt repetides d'un mateix objecte,
en períodes de temps no massa allunyats entre sí,,sinó que els objectes atre¬
guin suficientment l'atenció involuntària de l'infant i pugid. produir-se una

anàlisi acurada dels trets que s'eneiran acumulant fins a fer-se estables,

ALxí, amb un bon desenvolupament perceptiu i un grau d'atenció sufucient, la
síntesi que es va fent de les repetides imatges d'un mateix objecta aboca a

organitzar aquest en un tot órdc, individualitzant i suficientment permanent
com per ser reconegut". Lògicament, els primers objectes que es reconeixen són
els más habituals en el món d'un petit infant. Es a dir, els que tá ocasions
de percebre más vegades: la mare o cuidadora, el biberó,,,,Com que ben precoçmer

ja s'establoixan relacions condioionadBS, C/VíPENTER ha posat de manifest



que a les dues setmajaes de vida infants que han assistit a l'aferènc
simultània de la veu i la cara de la mare, rebutgen situacions exper

mentals en que aquests dos elements es desinCronitzen^âf^cada un d*el
s'acompanya d'altres cares o veus indican ja una clara operativita
de la funció mnèsica.
El procás más" bàsic i senzill de la membria durant els primers mesos
de vida ás el del reconeixement o evocació passiva, el mecanisme esa
cial del qual ós la comparació entre el reflex d'xina aferància que e
tre dins del camp de percepció i la imatge (engama o emmagatzement)
que de la mateixa tó per les experiencias anteriors. Així, comparant
selectivament els trets de l'objecte percebut i la imatge representa
0 evocada, pot identificar-les primer com conegut o desconegut i, tc
seguit, reconeixer-les. Aquest procós ós catalogat de passiu , ja qr
no suposa cap tipus d'evocació per prbpia iniciativa o activa, i de
senzill perquà nomós suposa la comparació d'alguns trets aïllats i c

ractorístics, porb no pas encara de la pràctica totalitat dels trete
perceptius.
Si aquestes són algunes de les característiques intrínseques del pre
de la membria primarenca o incipient, molt breinnent sintetitzades, j
de induptable interbs tebric, en la pràctica el que mós interessa óe
saber qxian d\ira l'emmagatzement o record d'ima percepció a aquestes
edats o , dit en sentit contrari, quan triga en oblidar-se. Encara c
no ós possible fer afirmacions generals consistents, degut a la depe
dbncia de múltiples variables (com assiduïtat d'aquella percepció,
temps d'exposició, etz,..), sí que pot dir-se que fins els 3-4 mesos

-moment en que la percepció es troba plenament desenvolupada- la me¬

mbria infantil roman molts curts períodes de temps. Aixb permet qua-

lificar-la de membria a curt termini. En aquest sentit BOTfER (1966,
1967f»«*) troba que, si l'objecte no es mou i ós una pantalla la qu(

l'amaga, als 2 mesos sols hi ha constància do la seva permanència
mnèsica durant uns 2-3 segons. Aquest període s'allarga a uns 7-8 s(

gons als 3 mesos» arribant perb a una permanència d'una o dues horei
als 6 mesos. Tot aixb depèn, tant dels trets característics de l'ob¬
jecte (forma, color, tamany,...), com del fet de que l'objecte que ]
sigut percebut estigués immbbil o es desplaces. Així, als 4 mesos,
mentre la forma aconsegueix una estabilitat mnèsica d'uns 15 segons

el color s'oblida al cap de 2-3 segons. Tot aixb sempre que l'objec"
estigui immbbil, perquè si l'objecte es desplaça, aquestes propieta-
s'obliden immediateunent fins els 4 mesos- aleshores, si apareix un i
tre objecte ben diferent de l'amagat,, l'infant no fa cap reacció d'(



f
de tenir percepcions de la realitat i que aquestes poguin ésser estabilit»z

zades mnèsicainent (representació), i, sobretot, a partir que disposi d'un

llenguatge expresiu suc i fientinent directriu de la seva activitat, el paper

de les condicions internes anirS assumin el domini o control en la regulació
de l'atenció. L'equilibració entre ambdós coiponents 9facbors extecns i

condicions internes) en la regulació de l'atenció no es produirà fins els 5

anys aproximadament. Fins aleshores, l'atenció de l'infant serà considerada

ccm "involuntària") (fig ).

El fet que l'atenció dels infants dels primers mesos de vida es trobi total- ;

ment dependent dels factors externs (intensitat, novetat, moviment, discrepàn¬
cia, coiiplexitat de contorns,...) i no pas de la pròpia "voluntat" o <

plans i programes de l'infant, fa recaure sobre els adults tota la responsa¬

bilitat de dirigir l'atenció. D'aquí, doncs, la darportància del coneixanant

dels factors constituients de l'atenció involuntària per l'educació precoç. Però,
cal que siguem prudents en aceptar literalment aquesta categorització. Perquè,
encara que en la pràctica és innegable el paper directriu de l'adult, no

poden pas afirmar el caràcter estrictament passiu de l'infant molt petit. KAGAN

(1970) ho ha ejçressat molt clarament:"La natura ha equipat, segons senbla, I
al nadó amb certs elements ad hoc per processar la seva experiència. Contrà- |

I

riament al que pensaven els enpiristes del segle passat, no ha d'apendre en

quines coses ha de fixar pceferentment la seva atenció. La seva disposició
a prestar atenció al que canvia és, sens dubte, adaptative per quan un focus
de canvi contindrà probablonentrirolta més informació sobre la permanència
d'objectes revelats per la seva supervivència , com la seva mare o un depre¬
dador". Així poc després del naixement, amb els incipients recursos percep¬

tius que ja es disposen, els infants no miren totes les coses per igual. Hi
ha una certa selecció dels estímuls que són mirats més estona i sembúa que

a aquesta secció segueix unes pauteâ establertes innatament i a les quals

responen totsi Aquesta precoç capacitat selectivizadora d'estímuls, als que |

per atenció, té la seva dependència en les característiques fisiològiques de ;

les cèl.lules retinianes (unes, sensibles als moviments, altres, sols a la



fase inicial de la il·luminació o a l'extinció, KUFFLER (1953)) i del

cèrtex occipital (HUBEL i WIESEL, 1963, 1965, 1970). En aquest sentit, SAIA-

PATEK i KESSEN (1966) i FANp^ (1966) posaren de manifest que un infant de 2

dies dedica més atenció a una llum -que es desplaça (moviment) o que s'encén

i s'apaga (canvi), qne a una font lluminosa uniforme. Igualment està més

atent a la presentació d'una figura negra sobre fons blanc (constrast), que

a un estímul gris homogeni .

Dit en altres paraules encara que les característiques dels factors externs

siguin les directes desencadenadores de l'atenció involuntària, aquesta sols

és possible si deteoninades condicions internes són existents i cperatives

(d'acord amb l'axioma bàsic que hem definit en la primera part del llibre

(pàg. )).

A partir del segon mes apareix un corponent nou en l'estructura de àíes condi¬

cions internes de l'infant, que tindrà la seva significació en la focalitat

de la seva atenció. Fins ara, els factors J.nnats eren els únics determinats de
fixar la seva atenció sobre estímuls externs òptims. A partir d'ara, si han

tingut lloc experiències desenvolupadores, "l'atenció que es dedica a les

coses comença.ser influïda per la relació que, sense cap»dubte, estableix l'in¬
fant entre la classe d'objecte o situació que'contenpla i l'esquemaque

ha anat construint a partir dé>.-tal'objecte (KAGAN, 1970). ès a dir, el dep ít

mnèsic, suscitat per evocació presentar-se un estímul diferent, entra en dis¬

crepància amb la incipient percepció directa que té d'ell i aquest Iprincipi..

de discrepància" accentua l'atenció.. La conducta d'atenció d'un infant»dè més

de dos mesos devant de la presentació de dibuixos de cares humanes (v. Jîàg,

és un bon exoiple d'aquest fet.

Resumint^ podan dividir en dos grans aprtats el desenvolupament de l'atenció

involuntaria dins del primer estadi del desenvolupament. El primer, que abarca

els dos primers mesos de vida, està necessàriament desencadenat per la reacció

d'orientació innata però directament mantingut per les característiques fí¬

siques dels estímuls i que, almenys pel que fa referencia a l'atenció sobre

estímuls visuals, obeeix força a les lleis i principis establerts pels gestal-



tistes .

A partir de 1'inici del tercer mes, és a dir, la mateixa cruïlla coonològica

que repetidament hem trc±>at per altres funcions, fan la seva aparició dos nous

factors o corponents en el procés intern de l'atenció involuntaria pri¬

maria i que modifiquen el seu cCnportament. El primer díells és el notable

desenvolupamaot perceptiu, airb anpliació de la capacitat de processament de

l'informació, fent, ara, més atenció a les característiques "noves". I, en

segon lloc, l'incipient desenvolupament de memòria^®' i, amb ella, l'efecte
^ (7)del sorgiment del "principi de discrepància"^ '. Enriquida per aquestsIfaCtoBçv

que aporten el seu treball concertat, i teniññ'en compte l'extraordinària de¬

pendència als estímuls exteriors, podran entendre el crácter inestable de l'aten¬

ció del infant i extreuren consideracions d'ordre pràctic.

Conseqüències per l'aprenentatge de l'atenció involuntària durant els 6 pri¬

mers mesos.

Degut a que, habitualment, l'ambiebt que envolta un infant en el primer es¬

tadi és suficientment variat o ric en est&nüs, la seva atenció es veu atre¬

ta per múltiples sol.licituds. Els seus aparells captadors salten d'una o

altre fonfe d'estímuls, dedicant a eada una d'elles una curta, durada de tenps.

Si la durada de fixació de la seva mirada o la persistència del seu somriure

són agafades com indicadors d'atenció, podan constataria realitat d'aquest

saltirenar d'un camp a 1'altre o com queda "desconectat" durant llargues

estones interrunpint la seva atenció. Confirmant el caràcter "involuntari

de l'atenció a aquesta edat, l'explorador haaaà de presentar estímuls renovats

per acoseguir de nou la seva atenció, tot veient com, en cesar aquells, s'es-

vaieixen aquesta. Aquesta inestabilitàt, a primera vista i erròniament, podria

fer-nos valorar com a poc convenient el paper de l'atenció involuntària per

a l'aprenentatge. Perquè si es tracta, en conptar amb més possibilitats d'anà¬
lisi i integració de la formació aferent, que l'infant pugui internalizar el

màxim d'aquesta informació, podria argumentar-se que el que caldria estimar
t

\ ■ \ '



com realment beneficiós per l'aprenentatge seria, comptar amb la possibilitat d'a¬

tencions sostingudes o facilitar^le mitjesant reiterats estímuls. En veritat,

però, aquest no és pas el camí òptim. Perquè per aconseguir unauatenció sos¬

tinguda, donades les característiques "internes" de l'infant, hauria de fer-

se recurs a un ambient podre en estímuls, relativament monòton i en el que

només hi haguin un sol estímul. La monotonia, però, determina habituació i,

per tant, cesació de l'atenció. Així, també sabem que és inel,ludible una

suficient riquesa sensorial per poder desenvolupar els diferents analitzadors.

Resulta evident, doncs que és l'estimulació cmóltiple i variada el requisit

necessari per, després d'atencions involuntàries fugiseres, fer possible

aquest complex desenvolupament, BRAZELTCN (1970) ha argumentat cera aquestes

sincopades focalitzacions d'atenció són del tot necessàries per poder pro¬

cessar la informació que constanmeht va reben l'infant. Una informació està¬

tica o invariable, com per exemple un sol objecte immòbil, subministra menys

informació que un de nòbil i, per això, l'infant manifesta una preprogamació

precoç per fer més atenció a aquest últim. Així mateix, en auquest sentit,

cal €ènir en compte les limitades capacitats d'anàlisi i síntesi glòbalitza*"

dores que té l'encèÇal d'un infant de pocs mesos, condició que sols li per-

meterà analitzar i integrar la informació si es produeix interrupcions en a-

quest continuum d'aferències, per tal que li sigui possible tractar i analitaar

progressivament la informació nova i cada vegada més complexa que va essent

capaç de captar.

En el capítol de consideracions pedagògiques (pàg, ) tindrem ocasió
j

d'insistir sobre aquest punt, tot i extraient-ne les seves aplicacions pràctiques,



y

Delimitació del co ncepte d'atenció.
^ *7

El mot atenció - a l'igual que els d'onoció, afectivitat o personalitat (v.

pàg. ) - és tant àmpliament orprat que tots creiem saber molt bé el -

que volem delimitar o referenciar quan l'utilitzem, però si ens proposem

definir-lo ens trobem amb notables dificultats. Encara que resulta sorprenént,

per la manca de rigor científic que això suposa i la subseqüent mancança de

sistoTÒtica metodològica per la seva exploració o medició, no és d'estranyar

que la majoria d'autors hagin defugit afrontar-la. William JAMES, per exemple,

escrivia a l'any 1890: "Tot el món sap el que és l'atenció", ventilant d'aquesta
forma el repte de la seva definició^^^. Però, quasi un centenar d'anys després,
encara continua vigent, en molts treballs i autors, aquesta mateixa inprecis-

sió<2'.
Nosaltres farem referència a aqueiles aportacions i conceptualitzacions que

permetin, ni que sigui en part, salvar aquesta inprecissió i possibllitza
1'observador del desenvolupament gaudir d'uns criteris força estrictes sobre

que as refereix quan vol identificar el grau o nivell d'atenció d'un infant

concret. Partim, doncs, de la definició de LURIA (1979) que entén l'atenció
con la determinant d'aquest tres cortponents resultants: "el procés selectiu

de la informació necessària, l'assegurament dels programes d'acció escollits

i el manteniment d'un control permanent sobre el curs dels mateixos". Entesa

així, l'atenció ha de ser considerada com una funció cerebral subjacent i

"essencial en la realització de tota activitat mental" (LURIA, 1974), semblant

a la de la vigília però en un-altre nivell de conplexitat, que modularà tant

la captació dels estímuls aferents com el producte eferent i, també tota

l'activitat interna cognitiva(aspecte no contarplat en la definició de LURIA).

El primer conponent de la funció de l'atenció que es desenvolupa és el procés
selector de la informació, que veurem actuar en considerar el desenvolupament

perceptiu - i això ens permet constatar que el nadó i l'infant del primer

estadi del desenvolupament són "uns selectors actius d'estímuls, abans que

uns receptors passius de cops d'estímuls" (BAKAN, 1966).

Tres coses cal destacar del que partem dit fins ara sobre l'atenció. La pri-
mera fa referència ? la dificultat en definir l'atenció per sí mateixa, tenint
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Delimitació del co ncepte d"atenció.

El mot atenció - a l'igual que els d'oTxxjió, afectivitat o personalitat (v,

pàg, ) - és tant àmpliament emprat que tots creiem saber molt bé el

que volem delimitar o referenciar quan l'utilitzem, però si ens proposem

definir-lo ens trobem amb notables dificultats. Encara que resulta sorprenént,

per la manca de rigor científic que això suposa i la subseqüent mancança de

sistenàtica metodològica per la seva exploració o medició, no és d'estranyar
que la majoria d'autors hagin defugit afrontar-la. William JAMES, per exemple,
escrivia a l'any 1890: "Tot el món sap el que és l'atenció", ventilant d'aquesta
forma el repte de la seva definicióPerò, quasi un centenar d'anys després,
encara continua vigent, en laolts trysails i autors, agiaesta TT-Jit^ï-ra inprecis-
SÍÓÍ2).

Nosaltres farem referència a aquelles aportacions i conceptualitzacions que

permetin, ni que sigui en part, salvar aquesta imprecissió i possibllitza
l'observador del desenvolupament gaudir d'uns criteris força estrictes sobre

que es refereix quan vol identificar el grau o nivell d'atenció d'un infant

concret. Partim, doncs, de la definició de LURIA (1979) que entén l'atenció
com la determinant d'aquest tres components resultants: "el procés selectiu

de la informació necessària, l'assegurament dels programes d'acció escollits

i el manteniment d'un control permanent sobre el curs dels mateixos". ESntesa

així, l'atenció ha de ser considerada com una funció cerebral subjacent i
"essencial en la realització de tota activitat mental" (LüRIA, 1974), semblant
a la de la vigília però en un~altre nivell de conplexitaC, que modularà tant

la captació dels estímuls aferents com el producte eferent i, també tota

l'activitat interna cognitiva (aspecte no contenplat en la definició de DURI

I El primer component de la funció de l'atenció que es desenvolupa és el procés
selector de la informació, que veurem actuar en considerar el desenvolupament
perceptiu - i això ens permet constatar que el nadó i l'infant del primer
estadi del desenvolupament són "uns selectors actius d'estímuls, abans que
uns receptors passius de cops d'estímuls" (BAKAN, 1966).

Tres coses cal destacar del que partem dit fins ara sobre l'atenció. La gri¬
mera fa referència a la dificultat en definir* 'atenció car ef rateixa^ tenint



que recórrer a les seves conseqüències o resultats. Això coiporta que, a la

pràctica, només ens podran refiar del que és observable (durada i seguiment

de l'increment en la capacitat de concentració sobre un obejecte o esdeveni¬

ment succeit en el nón envoltant, en relació amb el nombre de "distraccions"

durant un període de taiçs prefixat arbitràriament). Degut a que - en l'infant -,

no sempre és fàcil deduir que aquests fets es corresponguin al que observem

en l'adult, el recurs a paràmetres fisiològics (freqüència cardiàca, ...) se¬

rà pràcticament obligat.

La segona cosa és aclarir que degut a què durant els primers mesos de vida

la funció d'atenció s'exercità quasi exclusivament sobre el precés de capta¬

ció aferent, la pràctica totalitat dels estudis existents es refereixen a

l'atenció visual, per què aquesta modalitat de percepció és la més coneguda.

Però, els procesos bàsics que es donen a l'atenció visual i els canvis que

s'hi esperen, són aplicables a totes les altres modalitats sensorials, scáare-

tot, 1'auditiva.

I, la tercera cosa és, destacar el caràcter bàsic o de pre-requisit que

l'atenció, conjuntament amb la maròria, té no sols de l'acció voluntària

sinó també del desenvolupament cognitiu en general; sensorial, perceptiu i

cognitiu, pròpiament dit i, més endavant, del pensament, funcions que un cop

desenvolupades exerciràn una modificació i control sobre la qualitat del

propi procés d'atenció. Per aü^sta raó, l'atenció no pot pas ésser conside¬
rada com una funció que exerceix un infant invariable. Com tot fet de desen¬

volupament, l'atenció, no parteix del no res ni és estàtica. Té un punt de

partida de base innata (el reflex d'orientació) i sofreix transformacions quali¬

tatives al llarg del desenvolupament ( atenció involuntària i voluntària).

La base innata de l'atenció: el reflex o reacció d'orientació.

El mot i el concepte de reacció o reflex d'orientació foren elaborats per

PAVLOV i BECHETERV per designar " la resposta immediata de l'organisme davant

d'una modificació prQvinent del món exterior". A la pràctica, aquesta orien¬

tació troba la seva exenplificació concreta en la conducta anomenada "sinèrgia
òculo-cefàlica primitiva" (synergie oculo-céphalecp/re primitive) o



y
?2o

"trepisme per la llum" per SAINT-ANNE DARGASSIES (1974). La ferma d'ejqplo-

rar-la i la seva resposta'œnsisteixen en agafar a l'infant i, sostingut en

decúbit dorsal per l'observador (fig. )r s'encén una fent lluminosa per

un costat, vers la qual el nadó gira lentament cap i ulls. Aquest és el

primer temps de la reacció. Si, a continuació, de forma lenta (amb 1'objec¬
tiu de no estimular el seu sistema vestibular) l'explorador va girant-se sobre

el seu prc^i eix, la font lluminosa desapareix del canp visual de l'infant

per reaperèixer a 1'altre costat. A l'inici d'aquest segon tenps de la manio¬

bra, quan la font lluminosa comença a desaparèixer, l'infant accentua el gir

de cap i ulls vers la llum; després,quan la font lluminosa fa la seva apari¬

ció en el costat oposat, el nadó hi reorienta cap i ulls. Durant uns breus

segons, aquesta resposta és present, de forma ccnplerta o semioonplerta en

el 80% dels nadons examinats.

a diferència de la reacció d'alerta ("arousal"), que és difusa, inespecí-

fica, quque precedeix tota reacció d'orientació, la reacció d'orientació ás

direccional i específica. Assegura que la direcció dels orguens captadors de

l'informació aferent "enfoquin" vers la direcció de la font d'estímuls, a la

part que els selecciona en relació a altres estímuls menys intensos o menys

novedosos, què en aquell mateix moment poden incidit sobre l'ififant. D'aquesta

forma pre-programada s'assegura la seva incidència repetitiva i el desenvolu¬

pament de les extructures corticals que podran reflexar-los. S'assegiïra, en

definitiva, la possibilitat de la internalització dels esjrímuls per la seva

incidència repetitiva. Per aquest motiu, precisament, oosinderem la reacció

d'orientació com el el pre-requisit innat a partir i sobre del qual s'innagura
el desenvolupament de la funció d'atenció. Si, per exenple, considerem l'aten¬

ció activa sobre els estímuls visuals, és evident que sense una prèvia reacció
d'orientació no podria donar-se la fiaació ni, més tard, la persecusió i

acomodació. És en aquest sentit que la reacció d'orientació és considerada

com "la forma més elemental i primària, inXjbluntària de l'atenció" (LURIA,

El gir reflex del cpp i dels ulls vers la font de l'estímul, s'aoonpanya
del determinant nonentània de l'activitat, així com de l'aparició de respostes



vegetatives mesurables (indicadora fisiològics de l'atenció): respiratòries,

càrdio-vasculars, cutànies,... . Degut al desenvolupament pràcticament nul

dels analitzadors sensorials corticals, la reacció d'orientació no corrçorta

gairebé filtratge. La selectivitat depèn quasi exclusivament dels factoes

externs aferents, fonamentalmeíit la intensitat de l'estímul (riquesa de con¬

trast) KAGAN iLLKilS, 1965), en menor proporció, de la "sigmificació" bio¬

lògica per l'infant.

Una altra característica pròpia del reflex d'orientació és l'habituació,

fenòmen que en la seva aparició de forma precocissima en el desenvoliç>ament

filogenètic (v.p. ). Gràcies a aquest fenòmen, la reacció d'orientació

s'extingueis gradualment si el mateix estímul continua repetint-se nonò-

tonament. Tal can va demostrar SOKOLOV (1960), el fenònrn d'habituació o extinció

és altament selectiu: tot estímul, de la mateixa modalitat, però amb signes

de disparitat o diferencials en relació al "model neural de l'estímul familiar",
continua provocan reflexs orientadors. En conseqüència, el grau de novetat

de les aferències que incideixen sobre l'infant, la seva variabilitat, cons¬

titueixen un factor h>àsic pel desenvolupament i exéccitació d'aquest primer

graó de l'atenció. D'alguna forma, l'adveniment d'aquest fenomen representa

la innaguració dels processos d'aprenentatge. Tot en canvi.d'un "esquema vell",

per l'aferencia de nous "esquemes"d'estímuls,dóna lloc al que s'anomena "es-

quora d'anergència" o "trencament de la familiaritat". Això implica ja una

extnaordinària mobilitat del funcionalisme cerebral disponible, el desplaça¬

ment i concentració d'aquesta activitat en diferents estructures. A efectes

pràctics cal recordar que el trencamnet d'un "esquena vell" es manifesta no

només quan l'estímul canvia de modalitat o augmenta d'intensitat, sinó que

i també es produeix per la disminució d'aquesta intensitat i inclus per la seva

omissió sobtada. Així doncs, actuant a través d'unes mínimes condicions in¬

ternes pre-programades, la reacció d'orientació depèn pràcticament de les

característiques dels factors externs aferents.

S.A. DARGASSIES (1982) ha ségut longitudinalmant el destí i evolució de la

sinèrgia èculocefàlica. Al mes d'edat, contrastant amb l'aaibsència en un 20%



del nadós, és œnstantment obtinguda (sols un 8% de respostes inconplertes) i

no sols desencadenada per la llum moderadament intensa sinó també pet

œntrast de color. Però, sobtadament, als dos mesos s'assisteix a una caiguda

de la seva freqüència i sols la presenten conplerta un 50%, feble en .el 22%

i molt inccmplertà' en el 28%, ja que en aquest moment el que es pesa en

marxa és un graó del procés de l'atenció, que nosàitres anomenem atenció

involuntària primària.

Atenció involuntària primària.

A partir del segon mes de vida l'atenció d'un infant vers una llum o objecte

constrats (de colors vius o la cara humana) es caracteritza ja no sols per

una fugigera reacció d'orientació sinó per una fixació molt més dilatada,

susceptible d'ésser desencadenada l'incideix estímuls nocedosos o intens. A

aquesta deturada sobre la font de l'estímul, determinada no pas per la "volun¬

tat" de l'infant sinó per les característiques de l'estímul, és al que anome¬

nen atenció involuntària i que, quantitativament i qualitativament, valorem

diferent de la reacció d'orientació que acabem de considerar. El factor quali¬

tatiu ve donat pel desenvolupament de la funció visual a aquestes edats, que

li permet un eficient grau de fixació, persecució i acomodació. Quant al factor

quantitatiu, és ben exposat en el mateix assaig de definició operativa d'aten¬

ció formular per KAGAN (1972): "Per atenció entenem no la breu reacció d'orien¬

tació d'uns 2 segons de durada d'un nodrissó vers qualsevol canvi sobtat d'un

estímul, sinó més bé la durada de l'orientació sostinguda que segueix a la

resposta orientadora iniciàl".

Així,si bé els tres primers mesos de la vida d'un infant semblen trobar-se

presidits per l'operativitat del reflex o reacció d'orientació, a mesura que

el desenvolupament de les àrees primàries oorticals ca temint lloc, el

seu treball concertat modifica la modalitat d'atenció.

En aquest nou esgraó seqüencial del desenvolupament de l'atenció, si bé els

factors externs són encara clarament dominants (i per això el qualificatiu

d'involuntària que li dóna), s'inaugura un llarg camí d'influència de les noves

condicions. A mida que vagi tenint ben estructurada la possibilitat funcicxial



tranyesa. Si 1*objecte molt habitiial, és a dir: si hi ha hagut
tantes percepcions repetides d'aquell mateix objecte que l'infant ha
pogut retenir un nombre suficient de trets constants com per donar-1:
una significació individual i concreta, com pot ser el rostre de la
mare, el sou record pot mantenir-se fins i tot 48 hores, incliís als
3 mesos (HUNT, 1970)* Perb sols serà a partir dels 5—6 mesos que, de
forma normal o habitual, podrem parlar de l'existència d'vina veritab!
membria a llarg terme.

Sense fer recurs a sofisticades situacions experimentals, en l'obser¬
vació quotidiana podem trobar ima sèrie de conductes indicadores de
l'existència del funcionalisme de la membria. Així, l'infant que és
capaç de seguir i buscar amb la seva mirada objecte que li ha de—
saparescut del seu camp visiial o que intenta localitzar una veu o un
soroll diirant pocs segons després d'haver—se produit, ens indica que
el recorda, I el mateix cal dir de quan exhibeix un ben diferent com¬

portament davant d'un estrany o la prbpia mare. Tot i aixb, 1*observi
ció del infant dins del primer estadi del desenvolupament és realmeni
poc rica en constatacions indicatives d'un eficient desenvolupament
mnèsic, ben al contrari del que succeirà durant el segon estadi o se¬
gona meitat del primer any de vida (v, pag, ), La importància de
la membria, aportant el seu treball concertat a altres fvmcions en d(
senvolupament, es manifesta de forma també clara en el comportament
manipxilatiu. Mentre fins els 6 mesos mira i agafa qualsevol tipus d'i
jectes, a partir dels 7 mesos es destaquen clares preferències Uigai
a la representació dels objectes familiars,

/ /

/

/ ■ - -
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/
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L'establiment d'una prensió voluntària -diri^ activament a
un objecte i controlada pel propi infant en l'inici, el man¬

teniment i l'acabament i no de forma obligada com ho és la

reacció arcaica de prensió- constitueix una de les adquisi- •

cions cabdals del desenvolupament. Com tota adquisició,

precisa de trobar-se sostinguda per uns pre-requisits inel.-

ludibles. El més important de tots ells és el de l'aportació
coordinada de la percepció visual.En aquest àmbit, contrària¬

ment al que passa amb la mà i la boca que entren sovint en

contacte, durant els dos primers mesos s'estableix poca re¬

lació entre la visió i les mans. En aquestes edats només ca¬

sualment les mans del propi infant entren_ dins el seu camp

visual i són fixades i mirades durant pocs moments, tot i

que es troben dins de la distància considerada òptima ( uns

20 cmts). Però com que ni la percepció està suficientment

desenvolupada ni hi ha gran capacitat de control i mobili¬

tat dels músculs del coll, les mans surten ben aviat del camp

visual i es fa difícil seguir-les en la seva trajectòria.
En conseqüència, l'establiment de coordinacions precises en¬

tre ulls i mà, que s'inicia al final del segon mes, serà el

primer aspecte que considerarem en descriure el desenvolu¬

pament de la prensió voluntària. El segon aspecte, que apor¬

ta el seu treball concertat a la prensió voluntària pròpiament
dita, és el de les modalitats successives d'apropament. La

mà prensora es troba ubicada a la part distal d'una extremi¬

tat multi-articulada i l'eficàcia del joc coordinat dels di¬

ferents segments de l'extremitat superior, per dirigir..la
mà a l'objecte percebut, constitueix un dels components pre-

vis, o quasi-simultanis de la prensió. A continuació dedi-
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carem la nostra atenció a les modalitats prensores que són
pròpies del primer estadi del desenvolupament! la maniobra

de rascleta i de la prensió cúbito-palmar. Per fi, clourem

aquest capítol amb un apartat referent a les capacitats ma-

nipulatives que aquestes modalitats prensores possibiliten,
tot considerant que la mà no sols és un efdcaç instrument

per agafar objectes sinó, sobretot, un "orgue cortical"^^^,
tal com ja el qualificava ANDRE-THOMAS. Conjuntament amb la

visió i audició, les aferències emanades de la manipulació
dels objectes -possibilitades per la prensió voluntària- es¬

devenen les fonts bàsiques per construir el reflex polimodal
de la realitat i, en conseqüència, el nostre psiquisme cong-

nitiu i el pensament.

Coordinació visuo-manual.

Si el reflex d'orientació representa la pauta innata bàsi¬
ca per garantir 1'esgraonament del procés perceptiu, no que¬

da .pas tampoc cap dubte que les coordinacions audiomotores

i visuombtores juguen un paper fònamental en la direcciona-
litat i continuïtat d'aquests procesos. A les pàgines pre¬

cedents hem fet esment de la precoç presentació de la coor¬

dinació òculo-cefàlica i de l'audio-cefàlica. Aquí, ens re¬

ferirem exclusivament a la coordinació visuo-manual.

Ja hem dit a l'inici d'aquest capítol, com al llarg dels dos
mesos coincideixen tot un'reguitzem de factors que faliciten
l'establiment d'una relació o coordinació entre la visió i

les mana. La posició en decúbit dorsal és cada vegada ijiés
simètrica i el cap s'alinea amb el tronc; les mans, sobre
el pit i no a cada costat del cos, entren dins el camp visu¬
al i amb el bon domini dels músculs del coll controla els
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moviments del cap. A més a més, estan quasi desenvolupats

els mecanismes visuals bàsics que fan possible una bona per¬

cepció dels objectes (cónvergència, acomodació i persecució...

És així que la pròpia mà actua d'estímul observat i perse¬

guit, sobretot si tenim en compte que ja quasi mai està ben

tancada sinó amb un predomini clar de semioberta (a quasi

el 90% dels casos) i els moviments dels dits la fan més atrac¬

tiva. Tant és així que podem dir que cap als tres mesos, els

ulls segueixen les mans en els seus moviments i trajectòries.
Si donem a l'ordre de les paraules un valor de preponderàn¬

cia, podrem dir que aquesta edat la coordinació és mano-vi-

sual. A partir d'ara, però, de forma cada vegada més evident,

la visió comença a exercir una notable influència o directi-

vitat sobre les mans. L'ull, la visió, dirigeix la mà. La

coordinació establerta pot ésser qualificada pròpiament de

visuo-manual. I és en aquest moment quan podem parlar, tam¬

bé pròpiament, de prensió voluntària.

Moviments de guinyol.

Si observem atentament un infant de 2-3 mesos, mentre el

mantenim assegut i li oferim un objecte, es sol presentar

una conducta que és una clara premonicióde la coordina¬

ció vísuo-manual i que anomenem "moviments de guinyol" o,

segons GESELL, "moviments de marioneta". Aquests moviments

consisteixen en una evident tensió i agitació dels braços,

amb algunes obertures de les mans i moviments dels dits, de

forma bilateral però asimètrica, i que, algunes vegades, ar¬

riben a un aprofitament, quan un objecte entra dins el que

podríem anomenar el "camp de prensió", encara que mai s'arri¬
ba a establir-hi contacte ni s'aconsegueix la seva prensió.

\



Els moviments de guinyol es presenten durant els primer

i segon mesos^ en un 4-15% dels infants, si els exploren a par

tir de fixar el cap i mantenir el nen assegut, segons la tèc¬

nica descrita per GRENIER (1981). Ùurant el tercer mes acon¬

segueix la proporció d'incidència més alta (34%) , per comen¬

çar a descendre al llarg dels mesos següents (5% al sisè mes)

(gràfic 16.1) .

Constatem, doncs, que els moviments de guinyol es presenten

en un període en que el reflex de prensió exteroceptiu no

està en absolut inhibit i que encara no ha aparegut la pren¬

sió voluntària, pròpiament dita.

Apropament.

Encara que els ulls poden, als tres mesos, mo només seguir

la mà sinó dirigir-la, no per això l'infant es troba amb

capacitat i habilitat per posar directament la seva mà sobre

qualsevol objecte percebut a una distància determinada. Cal

tenir en compte, ara, les limitacions i possobilitats ofer¬

tes pel grau de desenvolupament motriu assolit pels segments

proximals de l'extremitat superior. IIALVERSON (1963) és qui
més ha estudiat el tipus d'apropament i de pensió, des de

tots els punts de vista i a ell devem la gran sistematitza¬

ció i definicions d'aquesta funció.

a) L'apropament dels braços que s.íanomena d'"escpmbrament"
és el més freqüent entre el 4t i 5è mes. Aquest apropament

es fa amb l'articulació del muscle, mentre el cplze està en
/

semiflexió i l'extremitat superior, globalment, en abducció.

A partir d'aquesta posició, tot de cop, tot el braç es pro¬

pulsa a la línia mitja i endavant? la mà es troba en un pla
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un xic vertical, amb el palmell lleugerament inclinat cap

endins. Generalment l'infant no arriba a agafar l'objecte,
per dificultats de control motriu i poca percepció de la dis¬

tància. L'apropament d'escombrament es sol fer amb la ma

recolzada sobre el pla de la taula, sense aixecar-la, movi¬

ment que s'anomena d'esllavissada (sliding).

b) Ben aviat, però, aquests moviments van canviant, en entrar

en joc -de manerà més àmplia- d'altres articulacions de l'ex¬
tremitat superior i, així, la majoria dels infants de 5è mes

(71%) fan un apropament anomenat parabòlic. En aquest apro¬

pament, el colze entra en joc i fa que el braç sigui més ex¬

tensible, acomodant-se molt millor a la distància i a la pren-

sió, pròpiament dita, perquè encerta a posar la mà sobre l'ob¬

jecte molt més sovint. El puny, però, encara està rigid amb
l'eix de 1'avant-braç.
A diferència del ^raó precedent -en què la mà resta recolza¬

da sobre el pla de la taula on hi ha l'objecte i que, sense

desenganxar-se s'hi dirigeix- en aquest graó, el braç i la

mà's'aixequen del pla i descendeixen vers l'objecte, dissen¬

yant un moviment en "bagueta" (loop).

c) Al 6è mes té lloc un sobtat canvi qualitatiu en 1'estra¬

tegia emprada per l'extremitat superior per realitzar l'apro¬
pament prensor. Un 71% dels infants realitzen ja un apropa¬

ment directe de la ma sobre l'objecte, participant totes les

articulacions de l'extremitat superior en un joc harmònic i

un ajustament quasi perfecte.

Entre el 4t i 5è mes l'apropament sol fer-se bilateralment,
atansant-s'hi amb els dos braços alhora i, només poques ve¬

gades, es fa amb un de sol. Tot i això, el primer contact»"

no s'estableix amb les dues mans simultàniament, sinó que



el primer contacte sol establir-se amb una de sola i 1'al¬

tra mà arriba amb més retard. Cap el 6è mes ja és ben fre¬

qüent .l'apropament amb una sola mà {un 75%)/ encara que les

utilitza indiferentment i no pot establir-se cap predominàn-

cia clara o preferència lateral.

Formes de prensió.

Limitant-nos a la mà i a la prensió, és a dir, a la manera

com s'agafen els objectes amb la mà, podem distingir succe-

sives modalitats.

a) Les primeres prensions es fan en grapa o rascleta (raking)

en la seva totalitat. Els dits de la mà es disposen en semi-

flexió i l'infant fa un rascat sobre l'objecte (fig. ),

mentre tots els dits -excepte el gros- es tanquen i l'objec¬
te queda atrapat. Això succeeix en un 9% dels infants del 3er

mes, un 20% del ^ i un 76% dels de ^ (quadre 16-5).

b) Entre el 5è mes i el 6è mes, apareixen noves formes de

prensió, com són la cúbito-palmar i la pinça-inferior. La
I I

prensió cúbito-palmar es fa per mitjà de la part baixa de

la mà: el dit petit i l'anular arrepleguen directament ItTob-

jecte, sense resclejar, contra l'eminència hipotenar del pal¬

mell de la mà. De vegades també hi intervé el dit gros (txg^

). Un 28% d'infants del. 5è mes i un 62% del 6è mes realit¬

zen aquesta modalitat de prensió (quadre 16-5).

c) En la modalitat de prensió anomenada pinga inferior co¬

mença a intervenir el dit gros i l'índex -les vedettes de

la mà, segons una expressió de HOUPERNIN- fent una oposició
lateral del dit gros contra el costat de l'índex, agafant

entre ells l'objecte (fig. ). Coincidint amb molts casos

amb la modalitat cúbito-palmar, aquesta forma de prensió es

presenta ja en un 23% d'infants de 5è mes i 56% dels 6è mes

'quadre 16,5).
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la modalitat de prensió anomenada pinya inferió^— co¬

mença aÎTvt^venir el dit gros i l'índex -l^s--t?edettes de
la ma, segons una"""e^ipressió de KOUPE^tfíÍN- fent una oposoció

lateral del dit gros coníi>a,^l<€ostat de l'índex, agafant
entre ells l'objecte í-fíg, )/"^SQincidint amb molts casos

amb la modali t^^í^úbíto-palmar, aquestalCoj^na de prensió es

present^^^^ en un 23% d'infants de 5è mes i 56% 6è

mes''^(quadre 16.5).

d) Sols un 6% d'infants de 6è mes, de forma inconstant i coin¬

cident amb altres modalitats de prensió menys desenvolupades,

presenten una veritable pinça superior entre el dit índex

i el dit gros (fig. ), plenament característica del se¬

gon estadi del desenvolupament. Contràriament a les dades

de força referències bibliogràfiques ens Ca sorprès la rela¬

tiva precocitat d'aquestes modalitats de prensió, així com

la seva coexistència -en molts casos- amb un reflex de pi_a-

sió exteroceptiu, encara no inhibit del tot, sense que això

representi cap impediment perquè es desenvolupi una prensió

voluntària. Destaquem com la prensió, al llarg del primer

estadi del desenvolupament, va experimentant un desplaçament

al llarg de l'eix transversal de la mà des del cantó cubital

(inferior) al radial (o superior), de la mateixa forma que

en el segon estadi del desenvolupament aquest desplaçament

serà sobretot longitudinal o distal (fig. ).

Prensió bucal.

Al llarg de les nostres observacions del desenvolupament de

la prensió, una forma peculiar de respondre a la incitació

de l'oferta d'un objecte petit ha obtingut la nostra atenció.

És el que anomenem "prensió bucal" o acostament de la boca.
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en comptes de la mà, cap a l'objecte percebut. Per les se¬

ves peculiars característiques i per la freqüència en què

es presenta (en el 25% d'infants del 5è mes i en el 33% al

6è) l'hem retingut i seguit sistemàticament (gràfic 16-3).

El fet que aquesta conducta de "prensió bucal" sols es desen¬

cadeni enfront d'un objecte petit i no d'ün de gros, posa

en evidència el desenvolupament, més precoç del supodat, de

la percepció de tamanys (que en la nostra sistemàtica d'ex¬

ploració, vegis pàg. , sols obté percentatges d'incidèn¬

cia significatius dins del segons semestre de vida). En a-

quest sentit, resulta il.lustratiu el fet que quan presentem

l'objecte de petit tamany sobre el pamell obert de la nostra

mà, l'infant realitza una prensió bimanual d'aquest suport

i l'acosta a la seva boca (fig. ), per tal de fer prensió
amb ella de l'objecte,rcom si discriminés que la mà de l'ex¬

plorador és un objecte próu gros com per poder ésser agafat

amb la seva tosca prensió i no així l'objecte petit (pel qual

prècisaria una pinça que encara no domina).
i

Manipulació.

En els humans, sobretot i específicament,1a prensió d'un

objecte té una finalitat molt més acurada que la del simple

aferrament a aquest. La mà, "orgue cortical" per excel.lèn-

cia, és fonamentalment un captador tàctil. La manipulació
dels objectes constitueix un requisit imprescindible per

elaborar una pertinent percepció tàctil o reflex exterocep-
tiu per tal de poder-ne copsar tots els atributs caracterís¬

tics (tamany, forma, pes, temperatura, rugositat,...). Però,
i això resulta ben fàcil de comprovar, si la superfície de

contacte de la pell de la mà amb l'objecte es sempre la ma-



m

5 If
teixa (és a dir: si no es realitzen moviments o desplaçaments

dels dits sobre les superfícies explorades) hi ha poques pos¬

sibilitats de coneixement dels objectes palpats (ZAPAROSHETS,

1965). I aquest és el cas en què es trova l'infant dels

quatre primers mesos, quan el reflex de pensió exteroceptiu

es manifesta dominant. Però degut a què, a aquestes edats,

l'infant porta sistemàticament l'objecte agafat a la boca

per llepar-lo i xuclar-lo, la regió peribucal i bucal passa

a ésser un important orgue perceptiu i de presa de contacte

amb els objectes. La primera manipulació d'objectes és, doncs,

buco-manual.

La manipulació dels objectes no serveix pas, però, només per

alaborar una percepció tàctil exterocepti\*a que permeti te¬

nir un reflex biunívoc d'alguns trets físics dels objectes.

Així mateix la manipulació pràxica dels objectes (fregant los,

picant, treient o ficant,...) serà l'intermediari impres¬

cindible per descobrir les relacions espacials topològi-

ques (veïnatge, contacte, inclusió,...) que guarden entre

sí!els objectes inadquirit capacitats constructives. L'ini¬

ci d'aquestes pràxies manipulatives pot començar-se a seguir,

atenent als seus pre-requisits, a partir de l'assoliment de

l'anomenada "postura simètrica", cap els 3-4 mesos d'edat.

És llavors quan les dues mans entren molt sovint en contac¬

te i deixen de ser dos captadors separats o aïllats. Encara

que a aquesta edat la prehsió és predominantment unilateral i

en grapa, no essent possible que l'infant agafi voluntàriament

un altre objecte amb la mà lliure, aquesta soi\.sootar-se a

l'altra mà i acaba picant l'objecte agafat. Si l'objecte és
de suficient tamany i sobresurt de la grapa prensora, pot

i sol passar que, degut a la relativa persistència del reflex
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de prensió, l'infant es quedi agafat amb les dues mans a

l'objecte, estirant cada una pel seu costat. Poc significa¬

tivament en el 4^ mes (8%) i de manera destacada en el 5è

mes (16%), pot passar objectes d'una mà a l'altra, augmentant

així les seves possibilitats manipulatives. Però, el verita¬

ble salt i progrés vers l'adquisició d'habilitats pràxiques
manipulatives s'aconsegueix a partir del moment en què pot

agafar dos objectes alhora o agafar-ne un amb una mà mentre

l'altra en només el 4% d'infants del 4 mes i que en el 6^
mes ja exhibeixen reiterativament més de meitat dels explo¬

rats (quadre 16-V). Aquest tipus de prensió dóna lloc a una

manipulació inèdita fins ara: els "actes relacionals" (FESON

i KAGAN, 1976), que consisteixen en relacionar dos objectes

entre sí, picant-les, fregant-les o simplement posant-les

en contacte, sense tenir en compte per res les seves carac¬

terístiques físiques, i que són el requisit inel.ludible per

adquirir les nocions de relació especial bàsiques i les ha¬

bilitats pràxiques manipulatives. Servint-se d'aquestes in¬

cipients capacitats prensores voluntàries, a partir del 4t.

mes, assistim ja al desenvolupament d'aquesta funció. En el

gràfic 16-5 resumin les cronologies i percentatges de la se¬

va presentació. En el cap. , corresponent al segon esta¬

di del desenvolupament, descriurem àmpliament aquests con¬

ceptes. Aquí sols deixem constància de la relativa o manifes¬

ta precocitat amb que alguns d'aquests graons es donen en

el procés del desenvolupament.
7;

\ i



PRE-II£NGUATGE

Un dels fets mis apassionants del desenvolupament infantil és el de l'ad-

quisició del llenguatge, per la ccnplexitat que ccrporta i la inusitada ra¬

pidesa amb que es dóna. Fins ara, des de la psicologia evolutiva, coincidint

amb l'auge de la lingüística a partir de CHOMSKY, l'estudi del llenguatge

s'ha centnat quasi exclusivament en explicar l'evolució del "petit llenguat¬

ge", és a dir, de les adquisicions que fan referència à les conpetències lè-
I' '

xiques i, sobretot, sintàctiques i que són exibides per l'infant a partir

del 14-18 mesos. Abans d'aquesta edat, durant el primer any de vida, tot s'ha

centrat en explicar el "balbucceig", per considerar que auqestes primeres

enissions de sonssón les que donarán lloc a la parla. Així mateix, entre

semàntica i sintaxi^quasi només s'ha fet referència a la sintaxi, per conpa-
ració a la llengua i patró de parla adulta d'una comunitat lingüística de¬

terminada, negligit els aspectes de cognició i comunicació que Iq, fmnció del

llenguatge conporta. Aquests darrers terps, però, s'ha despertat un gran in¬

terès en conèixer quin és, durant els primers anys, el nivell de desenvolu¬

pament senàntic assolititnolt més que no pas el nivell sintàctic. Perquè*

s'ha intuït que, des delò-punt de vista psicològic, és el més iiportant i

precedeix l'adquisició d'unes formes sintàctiques determinades.

Per la nostra pasrt, fermament referits a la sistenatització oferta per

la psicologia evolutiva, intentarem donar una visió global que conjunimi

els aspectes lingüístics i els neuropsicològics, més enllà d'una siiple re¬

copilació de la freqüència dels sons produïts pels nodrissons i de l'estudi

del seu aspecte material (fonètica).3a que considerar el llenguatge només

des de l'aspecte extern (articulatori), com s'ha fet nolt sovint, conporta

parcèlliar-lo en el seu graó més perifèric i secundàri, tot oblidant els graons

que ens han de servir per indicar el nicell real de funcionalisme cerebral

de l'infant en parlar. L'expressió oral articulada (la parla) podria ser

substituïda per una altra sortida motora i un altre sistema convencional ( per

exeiple, els gestos) i continuaria havent-3ji llenguatge. Qi canvi, sense



els nivells de codificació iiipressiva^que han de permetre l'infant d'apren¬
dre el significat convencional que tenen les paraules i les frases en la cul¬

tura que li ha tocat viure^ sense els nivells interns de codificació de 1 xr .

pressió (nivells semàntic i representatiu), tot i conservar una bona articu¬

lació, no hi hauria llenguatge pròpiament dit. Tenint en conpte això, distin-

gmrem, ja a nivell del prellenguatge, entre aspectes im3>ressius i expressius.

En l'aspecte expressiu, a més armés, des de el punt de vista neurolingUís-

tic, el primer graó funcional a tenir en coipte quan es parla, és el del

"registre semàntic", és a dir, el de la motivació, la idea i el projecte de¿
qui parla, del que es vol éconseguir amb l'establiment d'una conunicació

verbal. Per això, més que quin tipus d'articulacions s'emeten, cal considd-

rar prioritari el fet que s'estableix una conunicació i interrelació entre

l'infant i l'adult, els canvis que es provoquen mútuaipant i la referència

extralingüística que els supoBta. Des d'aquesta perspectiva, hem de canviar la

consideració tradicional que ha {tingut el llenguatge durant el primer any

i mig de vida perquè, com diu PCNDAL (1980), s'estableixen una ànplia xarxa

de cominicacions vocals i verbals entre pares i fills, que pensem que cons¬

titueixen un iirportant pre-requisit pel subsegüent desenvolupament de la

comunicació lingüística.

Llenguatge inpressiu:

Tot i les consideracions anteriors, sí que és veritat que durant el primer

estadi del desenvolupament^ pot haver-hi una gran independència entre el

conponent inpressiu i 1'expressiu, sense massa interrelació entre l'un i

léaltre i que, tob iraixò, hi hagi una bona emssió de sons. Com que l'aspecte
més desenvolupat és 1'expressiu, que fa que l'infant aneti scans força

independents del conponent aferent, se'n té cert coneixanent molt més ànpli

que de l'aspecte inpressiu. Igual que en les altres funcions, eSs humans tam¬

bé tenim preprogramada innatament l'emissió d'uns sons que seran la base de

l'articulació posterior, i els emetan sense necessitat de rebre aferéncies

auditives, almenys durant els primers mesos. Això no vol dir pas que en con-



dicions normals l'audici6 no operi en aquest estadi, sinó que encara no és
del tot iirprescindibie escoltar per fer aquestes enissions. Això ha pogut

fer pensar que el llenguatge conprenssiu estava poc desenvolupat, ja en el

seu graó més elenental de la discriminació fonètica. La dificultat de la

recerca i l'exploració del llenguatge en els infants, contribueix a mantenir

aquest desconeixement.

La primera qüestió per aclarar és saber si léemissió d'uns sons va precedi¬

da de la seva discriminació auditiva, és a dir, si el que l'infant és ca¬

paç d'anetre també ho sent i discrimina bé de la parla dels adults. La for¬

ma més freqüent utilitzada per explorar-ho ha sigut la d'observar reaccions

conductuals enfroht de determinats estímuls. En una primera aproximació,
ANDRE-THCMAS (1952)^ destacava que el nadó responia selectivament enfront

de la veu fanenina i que, per tant en aquestes edats, hi hauria una clara

capacitat receptiva. La repetida constatació d'aquestes reaccions poden ser,

però, degudes exclusivament a una capacitat innata de discriminació de

certs sons d'unes determinades característiques acústiques (intensitat,

freqüència,...). Això planteja algunes qüestions prou conplexes que són.;
comuns a la neuroli^güística i la psicolingmística, com per exenple: el

procés d'ànalisi i síntesi dels sons verbals es realitLa en estructuras ce¬

rebrals diferents que el tractament de soroll no lingüístic?. I, si la

resposta és afirmativa (CCPER i cols., 1964; LIBERMAN i cols.,1978),
quina és la seqüència del seu desenvolupament?.
En la línea de conèixer la capacitat discriminativa dels nens petits, ja
dins el primer estadi del desenvolupamnet, destacar la d'BIMAS i cols. (1971),
ben reveladora de la discrimació fonètica a partir d'un mes de vida, com

queda reflei<at en una prova de condicionament en què els infants d'un
mes perceben les diferències de fonemes dels adults que varien pel ootvçor-

tament de les cordes vocals, com és el cas que diferencien entre l'oclusiva
sorda jjpJ i la sonora £b|^ , encara que no diferencien trets del mateix fone¬
ma. Però més que aquesta bona capacitat de discriminació, el que ens ha de

cridar més l'atenció és la capacitat de respondre, en general, al llenguatge
parlat dels adults i establir un procés de comnnicació.. Aquesta comuni-



cació, que s'estableix en el primer estadi del desenvolupament, tindrà una

gran inçortància per tot el desen-'Volupamnet posterior, en general, i del

llenguatge en particular. El contacte i vincles que 1'emissió oral pro¬

voca és mutuu; per part de l'infant, l'emissió del plor i d'uns sons, amb

que ve dotat, desencadena l'atenció dels adults cap a ell perquè li satis¬

facin les necesitat bàsiques. Però, només els adults reaccionen al plor i

sons dels infants sinó que aquest també reaccionen a la seva parla. OCNDON i

cols. (1974) danostraren, mitjançant mètodes de microanàlisi fílmic i sonor

(analitzador temps/moviment) que, des del primer mes de vida, té lloc

una interacció (sincronitzadió) entre la parla aferent, estructuralmaat

articulada que els adults dirigeixen al nadó i els moviments d'aquest (seg¬

mentació microkinèsica). La mateixa sincronia interactiva s'establia tant

per mitjà de la parla natural directa com si porcedia d'una gravacdó magne¬

tofónica, tant si es tractava d'anglès com de xinès. Però no, en canvi, si

la cinta contenia sons vocàlics aïllats oçpercusions. Aquesta interacció,

que es manifiesta en el somriure, les fixacions ocul.lars i l'intercanvi ver¬

bal, en arribar al 3r-4t mes, es converteix en una veritable convessa d'in¬

tercanvis vocals entre l'infant i l'adult, amb clares nocions de successió

i reciprocitat, que són soTiblant a un "diàleg" en que es respecta^ ,.el teips

de parlar de l'altre, no s'interromp, -i només després de 2-3 segons d'havee

acabat de parlar un, és l'altre qui inicia les eeses emissions. És evident

que, encara que ni hi ha cap tipus d'intercavi de significats ni de sentit
f '

durant el primer estadi del desenvolupamnet, és un dels avanços que més
haurem de valorar i, tant més, quan amb nens deficients es troba que no sa¬

ben respectar les pauses ni facilitar les anissions de l'adult (RCXíDAL, 1980).

Convé remarcar, però, que sense aquesta capacitat de discriminació audi¬

tiva, com és el cas dels nens sords, es pot tenir, durant el primer mig any,

un llenguatge e^qíressiu quasi conparable als dels nens oïdors, degut al de¬

terminisme innat amb que són eneseos.



pel qae porten dit, és evident que el més inportant és establir aquest

procés de comunicació entre l'adult i l'infant, facilitat pel llenguatge,

que provoca canvis mutus cada vegada més marcats, dirigeix l'atenció i

activa l'infant, més que no pas fixar-se en els diferents sons^emesos i

voler-hi reconèixer alguns fenemes:de la parla adulta. Aquesta almenys és
la perspectiva futura de la recerca sobre el'pre-l·lenguatge.

Prellenquatge expressiu. "

Primer graó de la vocalització infantil; sons biològics.

Com apunta LIEBEPMAN (1975) un factor iiiportant per la possibilitat d'apari¬
ció del llenguatge expressiu es que el futmr parlant estigui dotat d'un a-

parell fonatori (conducte vocal supra-laringi i subglotal). Des del mateix

moment del naixement (i inclus abans aquest aparell r$a està totalmnet ccxi-

figurat en el nadó inhumà. L'emisió del plor o crit de la mateixa n'és una

clara constatació. Résulta, per tant, ben lògic que l'estudi del prellenguatge
s'hagui fet arrancar d'aquest fet.

Els primers sons que el nadó, i inclus el proiiatur, produeix són conseqüèn¬
cia del passatge de l'aire a r.través del conducte fonatori i en relació a

activitats - diferentes a les de locació - en les quals aquefe conducte

hi participa (crit, plor, succió, deglució, singlot, eructe, estornut,....). ■

fler més que s'hagui volgut especular a l'entorn del valor significatiu d'a¬

quests sons ssTibla que no tenen cap relació amb el desenvolupament del llen¬

guatge pròpiament dit. És sols una conseqüència passiva del pas forçat de

l'aire, sense cap altre significació que la fisiolagia^^^. Con ben il.lus-

trativament diu LENNERBERG (1975), fent recurs d'un símil que utilitzarem

de forma sistonàtica àl llarg d'aquesta exposició, "l'infant bufa el seu

instrument sense utilitzar les tecles". El seu estudi radiològic i es-

pectogràfic ha pogut demostrar com, estant la llengua relativament quieta,
hi ha una absència total de punts d'articulació. Sols variacions de la

pressió sub-glòtica, conjugades amb obertura i tancament de la boca, en
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El seu estudi radiològic i espectogràfic ha pogut demostrar com,

estant la llengua relativament quieta, hi ha una absència total

de punts d'articulació. Sols variacions de la pressió sub-

glòtica, conjugades amb obertura i tancament de la boca, en són

la causa física determinant. Les seves característiques més dis¬

tintives són 1'escasa modulació i el caràcter erràtic i canviant

del seu espectre.

De tots els sons biològics, és el plor el que més ha cridat l'a¬

tenció dels investigadors, molts dels quals han fet precipitades
* (4

assignacions i valoracions, àmpliament contestades posteriorment^

Altres sóns biològics, que han cridat l'atenció d'alguns inves¬

tigadors, són els lligats a l'activitat de succió. Si observem

lin nodrissó durant els intervals de descans de la seva mamada,

podrem constatar com-anticipan-se a la represa- emet uns sorolls

de succió en el buit (xucla l'aire). Quan, més endavant, es xu¬

cli el dit fà uns sorolls netament comparables. Per SHOARA (1935),

aquests moviments i sons de succió, conjuntament amb els de de¬

glució i masticació, són el veritable eix vertebrador dels movi¬

ments i sons lingüístics. Tot i les abundants argumentacions que

aportà* a la seva teoria^ha quedat sense confirmar. Resta sols
per aclarir si aquests "sons" juguen algun paper en l'aprensio
de coordinació • senso-motriu (captació acústica i kinestèsica

dels sons produits i del moviment més o menys passius dels mús¬

culs utilitzats). El fet indiscutible és que qualsevol possibi¬

litat de llenguatge articulat s'ha de precedir d'una coordinació

sensomotora prèvia, i res no ens desautoritza a suposar que aquest

sigui el més precoç punt de partida. ^

En definitiva el que importa anotar és que aquest són els sons

exlusivament o majoritàriament emesos pels infants fins a la o«í-

8a setmanes de vida postnatal.

> • '



(5)
Segon <^ra6 de la .vocalització infantil; gatgeig .

El nodrissó de poc més de dos mesos (ben clarament entre la lOfl

i 132 setmanesj ja és capaç d'emetre sons de forma aparentment
gratuïta o espontània, sense cap relació amb les activitats fi¬

siològiques esmentades en l'etapa precedent, gràcies a la con¬

tracció activa d'alguns dels músculs articulatoris supra-larin-

gis (fonamentalment la llengua). El seu estudi minunciós posa

de manifest l'existència de modulacions de res;->nància i fre¬

qüència d'una duració aproximada de mig segon. Encara que espec-

togràficament és possible d'assimilar-los a sons "vocàlics" o

"consonàntics", són ben diferents dels emprats en qualsevol llen¬

guatge humà adult. Ni acústicament, ni motòricament, ni funcio¬

nalment són sons de la parla.

Les imatges espectogràfiques produïdes per la mare que imita els

sons del gatgeig del seu propi fill, són molt diferents de les

produïdes per l'infant (LENNEBERG, 1967). Per aixòj^s dóna, avui

en dia, poc valor a les constatacions d'iRWIN (1941) que hi iden¬

tificà un promig de 4,5 components vocàlics diferents i sols 2,7

de consonàntics. Entre els consonàntics destaquen els semblants

a les velars [^s] i [k] . Bis músculs o òrgans articulatoris que par¬

ticipen i determinen la seva producció es contrauen erràticament

i sense coordinació. La seva anàlisi acústica mostra una escasa

coordinació entre els mecanismes respiratori, laringi i oro-fa-

ringi. L'element erràtic de l'articulació i la incompleta coor¬

dinació de les diferents parts del tracte aeri, configuren l'ex¬

traordinària manca de regularitat i justesa en les seves succe-

sives'produccions. Per això, podem dir que l'infant, en aquest

graó, a més de bufar el seu instrument, ja el tecleja erràtica¬

ment i de forma poc ajustada. No produeix cap melodia; els sons,

inclús, són disonants (desafina). Però és indubtable que, de ma-



ñera inintencionada, l'instrument és tocat.

Sembla que cap influència evident dels components acústics de

la parla dels adults s'exerceix sobre el gatgeig, però és sus¬

citat, generalment, per un estímul força específic, com un ob¬

jecte o rostre en moviment davant del camp visual del nodrissó,

pel que ha estat equiparat a una resposta reflexa (LENNEBERG,

REBELSKI i NICHOLS, 1965).

De totes maneres la seva correlació amb el desenvolupament de

la percepció de cares i, en general, amb la percepció visual,

no està pas comprovada. Per altra part, també resulta difícil

d'admetre que es tracti d'una resposta estrictament reflexa. Les

estructures musculars que modifiquen les condicions del pas de

l'aire, donant lloc a punts i modos d'articulació^®' diferents

i poc ajustats, tenen una estricta dependència dels potencials

d'acció sorgits de les neurones de les àrees primàries corticals

motores (frontals). La manca d'operativitat prèvia de les àrees

secundàries motores veïnes, justifica la imprecissió i absència

de relligament seqüèncial del gatgeig. En tot cas, no queda pas

cap dupte del seu origen cortical, reflex o no, i indicador d'un

desenvolupament d'aquelles àrees

Tercer graó de la vocalització infantil; balbuceig.

Per molts autors el període precedent del gatgeig s'inclou de

forma indiferenciada dins del balbuceig. Però aproximadament
3 r t

a partir del 4 mes, la producció fónica del petit infant té

unes característiques ben diferenciades de l'etapa precedent. Per

un costat, l'adopció de nous punts i modes d'articulació li per¬

met produir una quantitat sorprenent de sons, tant vocàlics com

consonàntics, molts dels quals no formaran pas part de la seva

llengua ni, inclus, de cap llengua (OMBREDANE, 1935; OSGOOD, 1953).

A diferència del gatgeig, es tracta d'emissions no específiques



enfront d'estímuls igualment no específics, (viscerals, motrius,
visuals o acústics) o, inclus, espontanis. Una altra caracterís¬

tica distintiva, per fí, vindrà donada per la major justesa i

precissió de les articulacions, que conjuntament amb la imposi-
bilitat d'inhibició de les estereotipias acabades de produir,
li facilitarà l'emissió de cadenes fòniques repetitives.

* * IT tLa llarga etapa del balbuceig, que s'estén des del 4 fins els

13-16 mesos, permet vàries subdivisions. La primera d'elles - que

és la que ara considerem sota el nom genèric- s'estén fins els
é é6 -7 mesos. Es caracteritza, a diferència de les que la segueixen

per la seva dependència pulsional innata. La prova està en què
durant el primer mig any de vida els nens sords no es diferen¬

cien -en quant a la producció i abundància de balbuceig- dels
infants dotats d'oïde (LENNEBERG, 1964).

Un equívoc- producte de l'estudi d'un nombre molt limitat d'ob¬

servacions- ha estat la suposició que existis un ordre o seqüència
fix, rígit o universal, en l'emissió dels sons del balbuceig (S-
CHULTZE, 1880; ROTTGER, 1931), donant lloc a l'elaboració de

"cartes" o reculls de sons vocàlics i consonàntics, propis de
cada mes, durant el balbuceig (IRWIN, 1941). Però els estudis

que abarquen un nombre considerable d'observacions han ben pale¬
sat la poca regularitat que existeix, en quan a l'ordre d'apari¬
ció de les unitats fòniques pre-lingüístiques, com ja havia fet

notar FEYEUX (1932). El que si es cert és que l'infant, en bal-

bejar, assaja de forma més o menys precisa, tots els punts i ro¬

des d'articulació, per produir tots els sons possibles (GREGO-

RIE, 1937; SCHANE, 1979). Si bé toca totes les tecles del seu

instrument -a més de bufar-lo-, ho fa de forma desordenada sen¬

se cap partitura. REpeteix,de forma reiterativa, algunes notes;
i algunes d'elles són percutidas amb molta més insistència i



Freqüència, mentre altres sols les pulsa de tant en tant i de

forma menys ajustada. No oblidem, seguint amb el símil, que l'in¬
fant no sap "solfa" encara. És una etapa d'exercitació fonètica,
no pas fonemàtica (JAKOBSON, 1941).

èAbans del 5 mes la majoria de"nodrissons han fet ja una completa
exercitació en l'articulació dels sons consonàntics velars i ' -

na àmplia modulació dels vocàlics, i podem mantenir el so d'una

manera continua durant 15-20 segons (LENNEBERG, 1975). A l'en¬

torn dels 5 mesos s'inicia' ja una articulació freqüent de vocals

i consonants (oposició fonológica).L'extraordinària riquesa de

produccions fòniques recollides durant aquestes edats és en gran

mesura deguda a la poca precisió dels punts d'articulació i la

seva combinació amb els modes d'articulació diferrents. Així,

per exemple, si els llavis es mantenen quiets es produiexen sons

de caràcter vocàlic, mentre que si es mouen rítimicament els pro¬

duiexen consonàntics (com /b/ /p/). Degut a l'adopció de varia-

diáims punts d'articulació s'emeten, també, sons consonàntics

de difícil sistematització i que rarament formen part d'una llen¬

gua (palatals, sibil.lants, vocals complexos,,..). Alguns d'aquests
sons es poden en registrar sols una o poques vegades i no formen

pas part del repertori de gaire mainada.

El que resulta indubtable és la funcionalitat de les àrees motores

corticals primàries que, punt per punt, en relació a la seva pro¬

jecció tòpica perifèrica, van .adquirint una estructura individua¬

litzada. Un notable canvi es produeix a partir-dels 5-6 mesos

amb l'entrada en joc del treball concertat de les àrees secun¬

dàries perietals (cenestèsiques) i temporals (auditives) i amb

la de les àrees secundàries motores, generadores de veritables

"melodies" articulatòries.

S'l



* * *

Aquest és, a grans trets, un resum o recapitulació sobre 1'onto¬

genia dels llenguatge dins del primer estadi del desenvolupament.
No disposant, pel moment, de dades propies sobre el desenvolupa¬

ment d'aquesta funció, hem realitzat una sistematizació sintética

del moment actual de la qüestió. Donat el caràcter general i no

especialitzat d'aquest-, llibre hem procurat simplificar al màxim

tots els aspectes referents a la lingüística^®^ i els de corre¬

lació neurolingüística amb els més destacats fets de desenvolu-
(9)

pament estructural* . En definitiva, el que hem volgut oferir

és una sistemàtica de fàcil identificació per classificar el graó
precís del desenvolupament del pre-llenguatge on es troba un in¬

fant i un accés a la comprensió dels mecanismes -perifèrics i

centrals- que el possibiliten. De l'estat actual de la qüestió
el que ens sembla més significatiu és, precisament, la constata¬

ció que - ja al llarg del primer mig any de vida - l'infant es¬

tà lluny de ser un simple expressor d'innates prepirogramacions
de sons i un copsador passiu d'estímuls acústics aferents, dis¬
crets i ¡aïllats. Ben ^^adament a aquesta concepció^descobrim
com l'infant realitza una permanent i precocissima interacció

amb els adults que l'envolten, mitjançant elHLlenguatge,i donant
lloc a "formes organitzatives" complexes que seran el substráete

de la seva competència lingüística ulterior. En conseqüència i

independenment del paper que el llenguatge dels adults pugui

tenir en l'establiment del vincle, sembla que existeixen arguments

suficients com per recomanar insistenment la necessitat que els
infants del primer mig any de vida - tant en medi familiar com

en situació d'escola bressol - rebin una màxima quantitat de llen¬

guatge adult.


