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DIFICULTATS 1 PROGRESSOS EN IA 
COMPREN SI^ PSICOL~GTCA DEL BEBÉ 

Presentad tot seguit una visi6 general dels progressos 
que, malgrar les dificulta que veurem, s'han proda en la 
comprensi6 del comportament de I'infant i de les seves causes, 
referits a I'etapa en que aquest encara no ha assolir h decisiva 
conques tes de la locomoció en el pla ffsic i del Uenguatge en el 
domini mental. 

Cal renir present que em referid preferentment a db que 
en termes cienílfics anomenem pmcessos psicobgia bdsin, tai 

com puguin manifestar-se en el seu estat inicial, m& que no pas 
a les caracterisriques del seu desenvolupamenc sistdtic. 

Considerem aquests procesos com ds auttnucs r+rs 
&Icornportammtobsmabh, i oompruien des dels m& primaris, 
amb forta determinació biolbgica, com són la motivació o les 
primera sensacions, fins als de nanualesa nemenr cogniuiva, 
com la representacid simbblim, la merndria o la solució de 
problemes. En aquests darrers, el coneixement de Uur subsuat 
biolbgic ens  serveix de poc a l'hora de formular Ueis que 



permetin descnure i comprendre la s w a  tremenda plasticitat , 
sobretocquan Aonren kscontinuades iwmtantment canviants 
aig&ncies de l'entorn Rsic i social, sigui de l'infant o de l'adult. 

A c a d  dels dos es rroba el procés pcrceptiu: aquest és 
activat des dels primers instants de vida del nadó per les diverses 
fonrs d'energia fisica a les quais és sensible, estaconstrenyít tuit 

per la mateixa naturaiesa de i'energia com pel tipus de meca- 
nismes biolbgics que I'implementen, pub a mCs incorpora el 
reconeixemenr d'objectes. Activirat que, pel que fa a I'espeicie 
humana, 6s d'ordre cogniriu en tant que remet autodticament 
a les categories de sig&cats. 0, si ho voleu en termes mes 
acurats, podem afirmar amb U. Neisserl que el procér percepriu 
6s d lloc on eonvrrgcim cognicid i nulik~t. Precisament l'estudi 
de les representacions i apacirats perceptives inicials 6s el que 
ha progressat mes en les dues darreres decades: en efecre, en eis 
darrers quime anys hem apsks m& coses sobre la percepció del 
bebe que en rot el temps anterior, com tindrem ocasi6 de 
comprovar, 

Malgrat tot, en general I'estudi i 1'0 tiservació cien& del 
comportament del bebt representen un capitol cient(fic la 
dificultat del qual sovint esreconeix poc-sobretot, 6s dw en- 
tre aquells qui no s'hi han dedicat mai. Hom acostuma a 
figurar-se el comportamenr del bebe destinat exdusi~ment a 
satisfer les necessitars biolbgiques bhiques merch a uns quants 
reflexos heretars. S'arorga a I'infanr de pocs mesos, en d millor 
dels casos, una consciencia confusa de sensacions dementals 
mes o rnenys cabriques i desesuucuirades. Com veurem, ben 
pocs psicblegs defensarien avui aquesta proposta com a descrip- 
tiva mts eniIh potser de les primeres hores de vida. 

Una altra aprcciació, m& generosa i bastant estesa entre 
aquds qui, sense abordarla problematica psicolbgica apecffica, 
daalguna manera s'han vist en la necessirar de proposar hipbtesis 
1. N ei sser, U. ( 1 976). Copi#'m a&Rea&s). Princ@lps rtdItñplicrftions a f 
Copitlue PsycboCogy. San Francisco (CA): W. H. Freeman and Co. 



sobre el comporrament &d (antropologia o psiquiatria, 
per sremple), ha consistit a atribuir a l'infant les capacitats 
intel.Iecnias de L'adult, perb en estat nidimentari o imperfecte. 

L'anuopbleg Lévy-Bmhl o el matcix S. Frcud posdaren 
fins i tot cert pard.lelisme entre el m6n de l'uifant pre-wbal 
i el sistema de raonamuit í comporramuit que podem uobar 
en les cultures mal anomenades "primitiva*. En arnbdós casos 
seriem davant formes &un pensamuit que podriem anomenar 
"p re-lbgic" . 

Diguem ja ara que les primeres i molt matineres arpressions 
de conducta in teI.hgen t (entenent aquí com a tal aquella que 
incorpora un fi diferenciat dels mitjans i que a m& d' explorar 
l'entorn permet resolhe situacions inedites, coman obrir una 
capsa de llumins) pr.f;pwn ditrckztrimr i eomp&tamntt el 
hncionament intel.lectua1 tal com aquest es d6na en Paduit 
normal. I resulten a la vegada mtmment apmpiah a I'entorn 
fisic i social que envolm la crianua humana i que li permeud 
inserir-se en la s m  comunitat cultural, 

El mateix podriem dir pel que fa a les sucietats que no ne- 
cessiten el corrent dkc~ic ni el petroli per funcionar. Axgades 
costa rnassa acceptar un fet tan simple com que el bebe nat a la 
selva de gran poária dissenyar enginys planeta& enlloc de lian- 
ces si s'eduqués a la NASA; i, cosa que ara ens interesa m&, que 
la maquinhia i les primeres d e s t a c i o n s  psicolbgiques dife- 
reixen de forma inapreciable menue els humans educats a la 
selva o a la NASA s6n bebes. El bebe ho és en cap cas un adulr 
en miniatura, i, a m&, el seu comportament aparenuncnt ama- 
r& i poc esuucturat estableix els fonaments de qualswol de les 
miiltiples expiessions c u l d  humanes. Compmdrc'l, donc., 
requereix una major sub tilesa psicolbgica. 

En la mora opinió, en voler comprendre ~ i e n ~ c a m u i t  el 
cornportament del bebe els problema m& importánts nuen 
en les caracterisúques del fúncionamenr cogniuu adult m& 
que no pas en qüestions e s t r i c t m t  mnodolbgiques, com 



amb certa m6 apunten aiguns: inviabiliat kuca  de ccm ex- 
pesimen ts, impossibiíitat d'obtenir verbaii&ons, difmen t 
significaci6 psicolOgica #una mateixa conducta segons el 
moment evolutiu del subjecte, etc. 

En primer lloc, no tcnim girebC cap mena de consciencia 
dels mecanismes i operacions que ens permeten raonar i rerol- 
dre situacions en la forma en quC ho km, i menys encara de la 
manen com s'han desenvolupot fins al seu atat acmal. Per akb 
urcque ben pocs. n d r a a h a ~ d e m ~ t a t c o r n a  maimdem 
dels nosues fills aquella que, en ofuir-li la feina i damnar-li si 
tenia arpuihcia en la cura de bebts, respongud: dar! Jo 
m b é  he esrat petita aiguna vegada!". 

I si bC és cert que posseim arta comprensi6 innütiva i 
rudimen tiiria per desaiure l'suucuin i les fúncions d'aiguns 
processos psicolbgics d'ordre superior com ara el iienguarge o 

membria, aquests resulten ser precisament els processos 
menys pertinents per descriure el funcionament del nadó, el 
comportament del q d  mai no pot estar regulat per un pro& 
simplement inexis tent , com Cs el cas del Ilenguatge. 

Perb una de la limi tacions m& severes per esmdiarcl bebe 
no deriva tant de la impossibilitar d'accedir-hi mitjanpnt la 
inuospccció comparativa -mkrode per alma part poc fiable- 
mm de la tendkncia prdctiament espontania i u n i d  de fer- 
ho Wri. Vull dir que resulta prhctic~ment impsible observar 
el comporrament del bebe sense atribuir4 ek nostres propis 
meanimes racionds i emocionais. 

Curiosament conviuenen la rnentdiliut popular una certa 
desconsiderauó pel que fa a l e  k u l t a t s  psiquiques del be& i 
una constant projecd de pensaments i senthents adul ts: riu 
perqut "esta content", buboteja perquk uvoldrii dir coscresn , 
Mra ailaperqub "cerca la mare", etc. Tots t e n h  dguna aperi- 
encía en aques t sentit, encara que potaer no eas haguern de- 
mai a valorar la correcci6 de les nostres afrrmacions o a intuir 
com aques t fenomen compliu enormement qullaml estudi 
que es wlgui cienrffic sobre el bebt. 



Amb m, serinungreu errorcunsidenraqu~atribuúons 
nociva peral d~envolupament del bebt , com efectivament ho 
s6n per al seu estudi. Aquest contacte hiuital'' amb el bebe li 
resulta tan$ imprescindible com l'atenci6 f E i a  Aquesta idea 
bu magdcament expressada per H.Wdon2 en afirmar que 
"la sol.liutud de i'adult cnvers el bebe &S un cMeg ui el qual 
aqueii supleix, per un esfors de simpa& intuitiva, les respostes 
que no obté, ddeg en el qual interprem els muiors indicis o 
que es& convequr que completa destacions  +entitris 
o inconsistenu, les quds reducix a un sistema de referhncies 
que l'adult reconeix mm a interessos de l'infantn. 

Aquestes dificultats han fet sens dubte que duranr xgles 
el pensament occidental hagi considerat legitima i sense &re 
necessi tar de verificacid la premksa aristotelica 4 o n  deriva 
t m b é  el postular de la tabuh m dels filbsofs unpiristes- 
segons la qud & el m6n dels s ~ r i t s  I'autbtic generador del 
pensamen t i la conducta intel.ligents. La mattxia psimem i font 
de tot coneixement s6n aiú les reprcsenmdons perceptives, 
suposadamen t derivades de forma autodtica i universal del 
bcionament deIs skremes sensorids. "No hi ha m a la menr 
que no hagi estar abans ais sentitsn, sentencia Aristbd. 

Estic convequt que d progrés de la picologia que 
anomenern cognitiuur, t% a áir, centrada en la comprensi6 dels 
processos superiors de I'ésser h d ,  a pot ducriure com una 
progressiva esmena a aquesta afimació bbica. 

Cai dir abans, pcrb, en defensa del "su i t i t  común que 
impregna la mate& obra del gran pensador, que certament 
resulta inimaginable, quan no francamenr angoltant, la idea 
&una personavim privada de rors els seus sentirs.Tamb6 és cerr 
que a l p e s  nocions d'ordre intelJectual -la de la constancia 
i permanencia dels objecres, o bC cures operacions mentals 

2,Wdon, H. (194111976). La c u o h c i d n p s i ~ o ~  &O. Buenos 
Aires: Psique. 



com i'abstracció i k genedinació, possiblement a pm 
$una forma dauvament simple a partir de l'arperihcia 
perceptiva individual que l'idant te des de i'inici de la seva 
Vida. 

Perb ja eIs filbsofs racionalistes sospitavm que la ment 
humana incorpora d'alguna manera factors totalment 
independenrs d'allb que conscientment percebem. Recordem 
a s  Ies formes apriow' delasensibilimt de Km, o h ment corn - 
a entirat ''preuristenr" a qualsevol informauó dels senuts de 
kibniz. 

Fou Külpe, perb, el primer a mostrar de forma empirica 
i'actuació d'operacions de d c t e r  lbgic, com ara i'abstracci6 
i k generaha&, quan es presenten a l'adult una sMe d'esdmds 
que difereixen en determinau parhetres, a c t u a d  de la qual 
el s u b j ~ t e  no és en absolur consuuit. 1, cosa que Cs m& 
interessant encara, pot emprar les categoria aixf generades en 
d seu profit en la soluci6 de problemes seme necessitat que 
aquestes accedeixin tampoc a ia conscihcia. 

Aquesta referencia, ja histbrica, pot introduir-nos en una 
de les rwries que han contribu~t m& a la compremi6 psidbgica 
de l'activitat del bebe, la dd professor J. Piaget, queper cert fou 
nomenac doctor bono& catlvl per la Uniwrsimt de Barcelona. 
Fou ell qui ens M fer p a l a  la importhcia que t e m  per si 
mateixes lcr acrionr que el bebe orecuta px al sorgiment de les 
primeres imatges, operacions i nocions mentals, m& e& de 
les simples percepcions. 

Sense entrar en la dimensi6 evolurim i alhora epis- 
temolbgica de la seva complexa teoria, cal dir que aquesta 
mosnacom &primen d e n t s  dei be&, globals i e s p o n k  
-en que inclou els reílaos innats com a movhenrs 
particularmenr diferencia*, es generaliaui i s'inregm en el 
que anomenl. crgucmcr snübrio-mototx Aquests prefiguren 
quemes mends, malgrar que no es poden considerar 
prbpiameot intel.ligents perquk no discriminen fi de mirjans. 



Piagd d a d  empkicament a>m aquesta "lbgica de I'awi&'', 
que gwerna d comportament infantil durant eis primen 
mesos, constitueix una authnuca inrcl.Zigh& m el hmin i  
s r n r o d i  mogor de la qud sorgiran les prinupds conquestes del 
desenvolupament cognitiu: permantncia de l'objecte maigrat 
la seva oculració tempord, representad6 d'uns objectes 
rnitjanpnt una a l m  -funci6 semibtica-, esuuctures intel- 
lectuals absmctes (inclusi6 de dasses, d'ordre i reversibilitat) , 
aLd com ds conceptes e p i s t d b g i a  h i c s  en els quds l'autor 
estava particularment interesar (spai, objecte, causai fins i tot 
el mateix jo diferenciat dels objectes). 

La transcendencia, doncs, de I'acci6 sensbrio-motora per 
al desenvoluparnent cognitiu ens sima a la cara oculta del 
phtejamuit aristotklic: les primeres accions del beb b el duen 
a estructurar de forma intel.iigenr la s n a  conducta, indosa 
com una mCs d'aquesres l'activitat d'obtenir les informacions 
suisorials mes eféctives de cara a l'acci6 adaptativa. Les 
representacions perceptives, per si soles i ddiigades de les 
estructures cogniuves, no podrien dirigir el comportament 
intel.ligent envers el medi. 1 menys encara generar-lo. 

L'anomenat "efecte t iIneln aporta una surpmenr verificacid 
en la mateixa aciivitat dd bebe d'aquesr posmlar: l'infant de 
quatre o cinc mesos, en desaparPLrer en B un objecte mbbil que 
ha sorcit de A, el pretbn trobar dirigint la mirada al lloc d'on 
ha sorrit, o siguih Fad falta que, sobre els sis mesos, es conso- 
lidi k no& mental que atorga p e m t n c i a  als objectes mal- 
grat la s m  ocultaci6 temporal peque I'infant el vulgui uobar 
a B en iioc de A. La "vista", o 1s represenmcions visuals, no in- 
formen, doncs, per si mateixes: s6n les estructures cognitives 
del subjecte les que ho fan, emprant, 6 dar, informauons per- 
ceptives entre altres. 

3.Piaget, J. et Inhelder, B. (19661 1978). P s j , I @  Al nifio, Madrid: 
Morata. 



Amb tot aixb no es pxdnnegar que kperccpci6 gaudeiai 
d'una cerca autonomia r a p e  al pensament dingit: hom sap 
que no percebun allb que volun, sin6 d b  que &ent afecta 
4s sentiu. Percepció i pensament es-, aixf, i des del comen- 
pment de la vida, en continua i n t e d 6 .  De fet, pocs dubtes 
podem tenir d'aquesta interaai6 si recordem com el nostre 
puisament dirigeix acti~ment la vista per tots els racons de 
I'habitauó per localirzar i'atrienapdor nmsquit, d m o u  del 
qud ens ha fet obrir dpidamuit el iium. De forma d o g a ,  i 
encara sense cap intervencid t&dora del Uenguatgc el be& 
explorar3 els objmes al seu abast, bo i paipant-los amb les mans 
i amb la vista -i inevi tablernent amb la boca-, &una forma 
mda cop m& sistedtica i dirigida. 

Aquesra conducta exploxatbria del bebt, que a partir del 
quarr i cinquk mes ocupa la major parr de la s w a  acuvitar, 
rnosua no sulamwit la connaió entre el pensament pre-verbal 
i les act ivitats perceprivs. És tambd una demostraci6 dara del 
fer que la maduraci6 biolbgica -en aquest cas la progressim 
rnieliniaació de 1s vies ex~apiramidals, la q d  permer un 
millor control del cbrtac sobre els moviments d'ub i bra~us- 
fa possible una authntica motiuaci6, i a la vegada s'hi posa al 
S&, per obtenir coneixunent del m6n exterior. 

Motivació ben destacada, per c m ,  en la tasca cien&=. 1 
4s que, permeteu que us ho digui, el bebe invectigant el seu 
enrorn 6s d prototip del que ha de ser un bon cientifk &te- 
msa vi~menc pel que descon&> formula hipbtesis al mat& 
temps que ho acplon i acaba per k-se'n una teoria, que, en el 
cas del bebe, simplement tC un menor grau de furmalitzaU6 i 
d'abstracció dels objectes immcdiatamuit prcsents. 

E n m t  ja en el m6n de les representauons perceptives 
spedfiques, resulta ciar que els investigadors acniais fan costat 
a la proposta tebrica de B d m &  que al suposat caos inicial. 

4.3ower, T. G. R (19771. 7i5e P e r c q d  WorU ofnbe Ckk Londres: 
Open Book Pubtishing Límited. 



dcl n a k r n t .  Aquesr espai s'anira. fent multimodal a mesura 
que el bebe vagi experimeníant les corretacions entre imatgs, 
sons i textura dels objectes que el produeken. 

La percepció de la uidrmensionaiirat ts alhora molt 
precoc, si no immediata Cum bd demosdi E. J. Gibmn,s el 
bebe quan encara gateja es detura davant l'anomenat "abisme 
visual", ds a dir, quan la imatge que te de1 sbl varia abruptament 
el gradient de tactura. 

Molts s6n els qui pensen rambé que exisreix des del 
naixcment la consthnciavisual de la &ran&i aquesm mneguda 
correcció que s'efectua en els nivells superiors del processamen t 
visual sobre la gran&ia de la imatge a la retinz Aixi, quan per 
exemple algii s'allunya de nosaltres, no el veiem fer-se 
conclnuamenr petit, tal com té Iioc a k imarge reúniana 
Malgrat to t, cal recordar que PiageP insisteix que aquesta 
constancia només opera a partir del moment en que J. bebe ha 
assoiit en d pla cogniriu la noció de i'objecte permanent. 

Per aitra part, estudis psicofisics amb bebh &un a dos 
mesos han posat en relleu, emprant la prdertncia en la mirada 
d'enreixats sinusoidals de diverses freqühues (int uitivament, 
r a d a  clares i fosques de distinta amplada), que en aquest 
periode d nivell d'agudesa visual dds bebts esdevé igual que ek 
dels adul ts. En termes vuigars, aLco vol dir que, si bd en n k r  
d nadó hi veu de forma una mica borrosa, a partir d'aquesta 
edat hi veu tan b t com nosaltres. 

S'ha pogu t demostrar amb el mateix procedimenr que és 
sensible a tots els tipus d'il.1usions bptiques. Crec, perb, que 
d'aixb no en podem condoure, com alguns fm, que l'infant de 
dos mesos organiui el seu camp visual en figura-fons de h 

S.Gibson, E. J. (1 9Gn. ~ n n ) k r o ~ t r c q ~ ~ i n r g d D # b p m e n t .  
Englewood Clifi (N. J.) : Prentice-Hd Inc. 
B.Piaget, J. (1961). La ñzi~nbmmpcmptr$ Park PUF. 



mateixa manera que i'aduit. Fa Mta m& - ui aquest punt 
importane, perqut aquesta organitzau6 no ds aliena ai tipus de 
rmoneixement i d'identiñació cl'objectes que es duu a terme 
en I'escena visual. No oblidun que ui la visió adulta el 
reconeixernent d'objectes és autodt ic  i un inevitable com 
sentir un tro que cau al costat. En aquest fa n u  precisament 
el mkrit, com ens recorda J. Bayo? de certcs expressions 
plisriques contempodnies que ens alliberen per uns moments 
de la tiranin h I  dc I'objedc i es convertekm a la vegada en 
es t h u l s  inreressants per a la recerca perceptiva. 

El camp de Paudició del nadó ha donat resultats forp 
interessanrs. Emprant com a indiador de resposta audiciva les 
variacions en el ritme de succió d'una pipa connectada a un 
sistema de registre deccrbnic, J.Mehld ha posar en rdleu una 
autentica i espontania labor d'adisi auditiva per part del 
nounat. De l'antiga discussi6 sobre si hi sent o no, han passat 
a Vevidencia $un b ebk menor &una m a n a  que detecta el pas 
del frances ai nis d'una mare bilingüe que va cd.laborar e v i t  
parlar-hi en rus fins ai rnornent de l'otperiment. Alrres bebb 
francesas de quam dies de vida mostraven un major rime de 
succi6 amb un fons de parla francesa, habitual per a ells, que 
amb un fons de parla russa. 

Eimas9 proposa la participació de Factors hereditaris per a 
la percepció de la parla, ja que ha dernosuat que bebks de 
poques setmanes perceben els fonemes en categories ben 
delimirades. Curiosament, els bebes japonesas discriminen 
com tots eis altres el bnema 5" de "1" aI mrnenpment de la 
seva vida, perb corn que no e d t e n  la distinu6 perque no 

7.Bay0, J. (1 987). Pvcepcih, h i l o  ~ t i o y u r m v ~  Barcelona: 
Anthmpos. 
8.Mehler, J. (1 988), "Un premier smde de l'acquisition du langage chez 
le nouveau-nd de quatre j o d .  LPT Cllkim Bir GXERHJ 41, 25-23. 
9.Eimas, P, D. (1 385). "Percepcihn del habla en la primera infancia*. 
¡nurstgmCICIdny C M ,  102,24-31. 



existeix en la fonktica japonesa, aquestacapaWt8t esdevt despxés 
prkticament irrecuperable. 

Seguramenr no us sorprendA el fet que als primers mesos 
de vida el bebt discrimini pe&taxnenr entre aiues el timbre 
dewu caracterfstic de les persones m& familiars. Aixb es& per- 
fectament assolit a quam mesos, probablement molt abans. 
No obstant a%, de nou J. MehlerIo ens dunostra que peque 
aquesta diacriminació es dugui a terme la parla ha de realinar- 
se en i'enmnació normal. Vol dir que d bebC aparentment 
uacra com unaveu desconeguda hvni de la mare quan aquesta 
Uegeix un tart a i'inrevés. Per tanr, p o w  m& que al rhbre, el 
bebe comenp essen t sensible a factors com el riune ii'entonaci6, 
que afecten escassamenc aqud. 

Tot sembla indicar, per mt, que la criatura humana esta 
genkticament equipada per tractar de forma espedca amb la 
parla humana. Aixb complementa sens dubte la tesi del famós 
lingüista N. Chomsky," que proposa la paríicipació de 
ineanismes innars en el desenwlupament del les competencies 
lingüistiques dd subjecte. Sens dubte una de les coses que 
sorprkn mCs en els infanu, comparats amb ds adults, és la sim- 
plicitat, velwitat, precoutat i &remati&& amb que a d e i x e n  
al domini de la Ilengua. Obsmt-ho,  a vegades he tingut la 
impressió que d'amagat repassen aqud avorridlssim liibre de 
gradtica que a l'escola ens feiui estudiar que orpl im com 
s'ha de formar el plural, com dhan de conjugar els verbs, etc., 
i quea m& passen gust comenpnt a practicar una per una tom 
les lli~ons. 

Malgrat ks evidhcies, pero, convC ésw semprc molr 
prudents a I'hora de considerar la p d n u a  de capacitars 

1QM&lcr,J. ( 1 9 7 8 ) . ' 1 n ~ r ~ i a o n o n M ~ s V o i ~ " ~  P m c q h ,  
7, 491-497. 
i i ,Chomsky, N. (1 965). Apem 4th Thxq cfSjwktl~. Cam bridge 
(MA) : MIT Press. 



innates, siguin del upus que siguin. En el as de l'audició i I'e- 
xerciu del llenguatge, cal no oblidar que seme la continuada 
estimulacid verbal a la qud 6 som&s el beM des del mmenc 
del seu nakement, tot el nostre hemisferi esquerre i les s e ~  po- 
tenciaiitats ens resultarien de tanta uditat mm si dgd ens 
regdQ un elefanr. Que no ens passi dona com a i'cmperador 
pnissia que, sentinr-se psicbleg per un dia en d s p m ,  va valer 
comprovar en quin idioma parlarien entre si uns quants &ts 
si els criaven junts, bo i satishnt-los les necessitats biolbgiques, 
perb no eis deien res. O bviarnent, com dguns ja deveu haver 
intuYt, es van morir, i I'home va quedar sense poder v e r s a  
que, racionalment, per forp hauriui d'haver acabat empranr 
l'demany. No només de biberons viuen els bebes! 

Pero al insistir que podem parlar de conducta intel.ligent 
previa a qualsevol nivd de domini del llenguatge verbal. De 
fet, fm a cinc o sis mesos el bebe no comenp a reconeixer la 
vinculació de determinats sons verbals amb els objecres que 
pretenen designar. Han de uanscórrer encara bastano mesos 
d'incubm'6, en termes &H. Wdon,12 perquk comenQ a articular 
les primen paraules, i mes temps encara perquk arriculi el 
Llenguatge en el temps, 6s a dir, perquk l'&t sigui capas d'ex- 
pressar continguts momentanis. 1 b s  i rot quan domina per- 
feccament k sintaxi, li pasa com a aqud pagh rus que s'inte- 
ressA per un obsematori astronbmic u>nsuuit prop d'on 
trebalkva. Desprds de rnoltes visites, h a  queja no el sorpre- 
nia que amb aquells aparells es poguessinsaber moltes wses del 
firrnament i els seus astres. El que realment el meravellava ks 

que haguessin pogut arribar a descobrk-ne els noms! Per un in- 
fanr de cinc anys, tambe un animal es diu "vaca" perquh fa 
4L muuu*, i, per ranr, si ni penses que es podria dir =can, es& una 
mica toa t  del bolet. Almenys des del punt de vista social, te 

tata la ra6, 
12.Wailon, H. (194211969). Dei acto dpcruamimto. Buenos Aires: 
Lautaro. 



Vd1 referir-me, a l'tíltim, a la vida emocional del bebh, 
particularmuit intensa, com q u h l  obsmdor sap. Hi ha 
qui posda, com la psicoanalista M. I(lein,'3 que els estats de 
satisfacció i temió intensos que viu el bebe es comewen practi- 
cament intacta dins tot adult, i que hun &estar constanunent 
dominant-los peque no immpini putorbin k noma conducta. 
Tots te& consciencia d'alguna ocasi6 en que r&mc aiguna 
emoció ha estar a punt de fer-nos fer o ens ha fet kr quelcom 
que en aquel1 moment pensdvuii que era d o r  no realisar. 
Qui hagi vis t de Uuny la grua municipal orecutant legalissima 
perb sinistres accions sobre el seu come, sap de que parlo. 

Sigui la irritació que aixb cm produeix una revifalla d'e- 
mocions molt premanires o no, el cert 6s que ningii no nega 
avui la impordncia de les emocions per al descnvolupamenr 
global del bebe. 

Ja a la ¿&cada deis cinquanta R Spitz14 demostd de forma 
corprenedora msrorns en el bebe, des d'taemes fins a I'estat 
de coma o la mort, rdacionau amb tipus determinau de man- 
cances o trastoxns en la relaci6 afectiva. 

PiagetlS 6s tambe mol t expkit en aquest punt: "l'aspecte 
cognosciriu de les conductes consisteix en la seva a tructuració 
interna, i l'aspecte afecriu, en la seva energerica". 

Fou H. %iion,l6 perb, qui millar M descriure corn les 
primeres desdrregues emocionas (plors, crits, espasmes) esde- 
venen senyal comunicatiu amb rentorn. Abans que existeixi 
cap tipus de manifestació lingülstica, ja es dána un auttntic 
Ikenpurgcdrlcrnnociofpsque vincula el bebe amb el seu entorn. 

13.Hein, M. (1359). "Our Adult World and iw b o a  in InfancpL. Th 
Wridnp ufMckznjt KCei~Vol~ III. London: The Hogarrh Press. 
14.Spia, R (1958). L t p r e m i h . c d t & &  uje&Ihtf;rn& Paris: PUF. 
Td. ast. Madrid: Aguilar 1978. 
1 S.Piaget, J. Vegeu la nota 3. 
ló.Wallon, H. (193411375). Lar orfgmcs&~~11rhm clnisrio. Buenos 
Ara: Nueva Visi6n. 



Al voirant del primer mig any de vida, el bebe d e s t a  de 
forma rotdment diferenciada temor, cblera, degria, descoflsol 
o eufbria de forma, a m&, molt adequada a cada siniauó, de 
manera que s'esrableix un authtic diileg amb les actituds i 
emucions de l'addt, 

La pr&r&nua del bebe de pocs dies pel rosue h u d  abans 
que per qudsevol alue esúmul de complaritat semblanr s e d a  
&vorir aquesta tesi. 

A la vegada, aquesta manifestaci6 tfpicament humana que 
6s el somiure sepuek una &pida i d a d o r a  evoluci6. D'una 
pura desconuacci6 de la musculatura bucofacial derprds de la 
tensi6 p* a l'alhenmci6, es wnverrelr en una clara expmió 
de reconekement d'una situad6 agradable -sempre en un 
context de sarisfacció de les necessitats- que és reconeguda 
com a tai per l'entorn del bebk i a la qual respon de forma im- 
mediara. D'aqui a emprar el somrís i la riaiia com a senyal 
comunicatiu entre el bebe i I'entorn hi ha nomh un pas, que 
es produeix a partir del tercer o quart mes i que al sise esta 
perfectament consolidat. 

1 tambd s'esra a un pas de la proposta rebnca més general 
que fin alguns investigadon quan &men que la conquesta 
evolutiva m& importanr pd que fa al desenvolupament de la 
sociabilitat en la nosrra especie no 6s alma que I'ahbuci6 
dCmoEionrah almque fa el bebe de forma prematura. En una 
fase evolurim posterior, i sota el model de les emocions, a 
i'"aItrem se li atribuiran intencions i pensammts. 

Aleshores resulta hrahnent remptadora la suposici6 que 
preUsamentl'au&rne infantil no seria altra cosa queI'alteraci6 
genkica d'aquesta capacitat de la nostra esp&& que ens permec 
comunicar-nos amb els aitres bo i arribuint-los, genedmenr 
amb encert, unes determinades intencions. 

De pas seriem davant els fonaments de la sohticaci6 
humana en el dubr6s art de l'engany. Analiaem la següent 
situació, molr quotidiana per airra part: un &t de dos anys 



prui un recipient buir de iogun, una d e r a  i la duu sistema- 
ticament de la boca al recipient dient repetidament: "Que bo! 
Ummh! En vols? Bonlssid". Reconec ham-me c a p h t  
intentant deduir per que marn una es+e havia de desenvo- 
lupa un jocaul, si 4s que h e n t  tenia un sui t i t ,  corn les cries 
dels felins, que, jugant, s'exerciten per capmar les preses. El 
d . lega  k Riviere em mguk de dub tes: lPinfant s'wrcita, en 
forma de joc, en la labor de confondre el pmament de l'altre. 

Sigui com sigui, ds úpus d'unocions predominants en el 
bebe formen una part consubstandal de la seva conducta i del 
seu desenvolupament, akí com de la s w a  fütura personalirat. 
Perb k match senthcia &dida per & aduh. Estic convm~ur 
que les grans decisions en la politíca o en i'economia, i aquelles 
que fan referencia a la nostn vida professional i privada, no 
estan tan desliigades de ]'esfera emocional com a wgades 
pretenem. 

Els meus alumnes s6n tesrimonis de la meva insis thcia en 
d fa que, per poder comprendre plenament el componamenr 
h u d ,  Cs imprescindible I'estudi i el coneixement de les lieis 
biosocials que regeixen els anomenats procasos psicolbgics 
inferiors, com wnsiderem les emocions i les motivaciúns. I 
atrb s'ha de tenir particularment presenc en aquesra &poca en 
que la psicologia, per raons que ara no fan al cas, s'ha cndinsat 
en I'estudi dels processos d'ordre intel-ligent, sota la bandera 
d'arribar a formular una au tkntica C i I d  ccognitivu les il& de 
la qual haurien d'englobar totes lw conductes intei.ligenrs, 
incloses Ies artificials. Resulra del tot inútil simular un 
componament que tingui en compte la interferencia de les 
emocions humanes, i tampoc no fa cap falta de cara al progris 
tecnolbgic. Entre alues coses seria imposible, perquk la seva 
natural= j la seva repercussió en el comportament s6n 
particularment dificils d'assumir amb la ra6, corn saben bC 
poeta i neurblegs: el pensament es uoba en d cbrta: i 6s 
d'aparició filogenkica molr recenr, en comparació amb les 



estructures subcoruúlls que regulen la conducta unocionai, 
que són molt anteriors. 

Personaiment, s6c dels qui s'estimen m& que les dedsions 
les prengui un ma@c i imperfecte Rector de carn i os - 
nom& aqudes queli confereivn els Estanits, és dar- que no 
q h l  sistema expert, per&quecont~Ol& tota khfbrmau6 
de la imxinici6. Primer, pesque la &quina sabria m& del que 
convé. 1, segon, perq~k un queda mol t m& a gust si p o r  auibuir 
les seves desventura a un altre. 

He dit. 






