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La clau

Una vegada més, el SAP no existeix
Alguns jutges continuen aplicant la falsa síndrome d’alienació parental per separar mares dels seus fills

ANA I.   

 Bernal-Triviño

A
quest estiu hem conegut 
en la premsa el cas del 
Joel, un nen de 5 anys 
apartat de la seva mare. 
L’Audiència Provincial 

de Biscaia li ha retirat la guarda i 
custòdia perquè, segons el punt de 
trobada, aquesta dona instrumen-
talitza el fill en contra del pare. Així 
que, fins i tot sense esmentar-ho, 
però utilitzant un altre concepte 
(com adverteix el Consell General 
del Poder Judicial), la justícia ha 
aplicat un nou cas de síndrome d’alie-
nació parental (SAP). És a dir, que la 
mare ha rentat el cervell al seu fill i 
l’única teràpia és apartar-lo d’ella. 
Ni tan sols han esbrinat per què 
plora el menor, pica de peus i crida 
quan veu el seu pare. 

El SAP ha sigut la solució fàcil 
per als advocats i jutjats, abans 
d’interessar-se pel menor. I això 
malgrat que el SAP no ha sigut re-
conegut per cap associació profes-
sional ni científica. Ha sigut re-
butjat en els dos grans sistemes 
diagnòstics de salut mental utilit-
zats a tot el món, el DSM-V de l’Asso-
ciació Americana de Psiquiatria i 
l’HISSI-10 de l’Organització Mun-
dial de la Salut. 
  Aquí, a Espanya, la ciència tam-
bé ha indicat el mateix per activa i 
per passiva. Un estudi de psiquia-
tres com Escudero, Aguilar o De La 
Cruz va mostrar com part de la co-
munitat científica rebutjava aques-
ta síndrome. Advertien que el SAP va 
ser construït per mitjà de fal·làcies, 

que no constitueix una entitat 
mèdica ni clínica, i que llança per la 
borda totes les aportacions científi-
ques sobre la complexitat de la psi-
que, des de Piaget a Vygotski o Spitz. 

¿Més estudis? N’hi ha. Investiga-
dores com Bosch i Ferrer assenya-
len en el Nuevo mapa de los mitos sobre 
la violencia de género en el siglo XXI que 
el SAP «parteix de la consideració 
que les lleis criminalitzen el que 
són conflictes normals en les rela-
cions entre homes i dones». Ni més 
ni menys. 

 
EL 2010,  l’Associació Espanyo-
la de Neuropsiquiatria va ser molt 
clara. En un manifest indicava que 
en un dels treballs de referència del 
creador d’aquesta síndrome, Gard-
ner, abunden les seves pròpies opi-
nions i autocites: de 16 referències 
bibliogràfiques, 14 són seves. No 
s’ha de ser investigador per saber 
que és molt lluny de ser ciència. 

Però a més, la mateixa associació 
afegeix el biaix de gènere on, casual-
ment, «la majoria dels cònjuges 
alienadors són dones que odien els 

homes», i acaba que «tal com el va 
inventar Gardner, el SAP no té cap 
fonament científic i la seva aplica-
ció en el tribunal judicial comporta 
greus riscos ». 

No obstant, hi ha a qui no li val la 
ciència. Ho he comprovat a les me-
ves xarxes socials des que vaig do-
nar a conèixer el cas del Joel. Supo-

so que els qui s’atreveixen a portar 
la contrària a la ciència es conside-
ren, almenys, demòcrates i defen-
sors de l’Estat de dret. I que, en con-
seqüència, haurien d’acceptar l’opi-
nió del Consell General del Poder 
Judicial. Ja que el mateix CGPJ diu 
amb claredat que acceptar «els plan-
tejaments de les teories de Gardner 
(...) en els procediments de guarda i 
custòdia de menors suposa sotme-

tre’ls a una teràpia coactiva i una 
vulneració dels seus drets per part 
de les institucions que tenen com 
a funció protegir-los», i recorden 
que el SAP no és una categoria 
diagnòstica clínica, ni en medici-
na ni en psicologia. 

 
INSISTEIXEN  a la judicatu-
ra en què «no es pot fonamentar 
un canvi de custòdia en favor del 
progenitor investigat o condem-
nat per violència de gènere a l’ano-
menat SAP», perquè abans que res 
hi ha l’interès del menor, i que 
s’ha de valorar de forma particu-
lar «la prova pericial». Tot just la 
prova ignorada en el cas de la Ka-
ren, com a mare del Joel. Tot just 
la prova que acredita que la Karen 
no instrumentalitza el seu fill. 
Canviar una custòdia no pot ser 
mai un «tractament» a una síndro-
me inexistent. En tot cas, si Gard-
ner hagués volgut vendre el seu in-
vent com un trastorn mental, 
aquest no es curaria amb canvis de 
custòdies, sinó amb tractaments. 

Mentre la Karen només pot veu-
re en visites vigilades el seu fill 
una vegada per setmana (i en una, 
el pare no el va portar), els neo-
masclistes han tornat a insistir en 
el SAP perquè no escolten, no apre-
nen, ni callen per fer autocrítica. 
El bon neomasclista és el que parla 
per sobre, el que es creu més llest 
que ningú i el que té la gosadia (i la 
ridiculesa) de defensar només un 
SAP inexistent. El neomasclista és 
l’únic ésser que s’estima tant que, 
a hores d’ara, és capaç de negar el 
que no nega ni la ciència ni el Po-
der Judicial. Perquè un neomas-
clista té la síndrome de no veure 
més enllà del seu propi melic. H 
Professora de la UOC i periodista.

LEONARD BEARD

El poder judicial 
 recorda que aplicar 
 aquest concepte vulnera 
els drets dels menors

Polèmiques decisions judicials sobre la custòdia dels nens

ROSA MARIA 

Sardà

H
abitem una petita i insig-
nificant taqueta fosca en 
algun lloc de les exten-
sions inconcebibles de 

l’espai. En aquesta insignificant 
taqueta, el que més abunda és l’en-
veja, la insolidaritat, la mediocri-
tat, la doble moral, l’ànsia insacia-
ble de poder, la hipocresia, el surt 
tu perquè m’hi posi jo. En fi, un 
fàstic de lloc, per què ens hem 
d’enganyar. Jean Genet va profe-
titzar a la seva obra El balcó que un 
dement dominaria el món. El tio 
va afinar bastant, ¿oi? 

He tingut el privilegi d’assistir 
a la creació del Teatre Lliure, ara 
celebrat i lloat a tot Europa. Els 
creadors van ser un grapat de jo-
ves plens de coratge i amor al tea-
tre. En vaig ser testimoni (jo també 
he sigut jove, tinc papers que ho 
acrediten). Capitanejats per dos 
homes irrepetibles: Fabià Puigser-
ver i Lluís Pasqual. El seu talent, la 
seva generositat, la seva genialitat 
i la seva capacitat de sacrifici da-
vant de les adversitats (que van ser 
moltes: pals a les rodes, injustícies 
polítiques, faltes de diners...) van 
poder amb tot. Alguns ja no estan 
amb nosaltres, però sí la seva obra 
i l’esperit que la va inspirar. 

Ara, 40 anys després, Pasqual ha 
dimitit com a director del Teatre 
Lliure. Es posa fi així a una etapa 
memorable del teatre català i euro-
peu que no hauria sigut possible 
sense el seu immens talent. Hi ha 
una sospitosa desproporció entre 
el nivell d’excel·lència aconseguit i 
la forma en què Lluís es veu forçat 
a anar (parafrasejant el gran Mario 
Gas: «¡Malament, Gómez, mala-
ment!»). Això fa olor de mesquí. 

Ningú amb dos dits de front es 
pot creure que una aspirant a ac-
triu i 20 (?) signatures anònimes si-
guin el detonador de la seva força-
da dimissió. Si us plau... Som en 
una nanoestella de la boleta fosca 
en què cada 15 dies es fa història, 
en la qual ens distanciem irre-
meiablement i en la qual les fílies i 
fòbies campen al seu aire. 

Comença un nou cicle al Lliure. 
És evident que cada generació farà 
el seu teatre, però aconseguir que 
sigui un art és una feina duríssi-
ma, no apta per a mediocres. «La 
mediocritat possiblement consis-
teix a estar davant de la grandesa i 
no adonar-se’n» (G. K. Chesterton). 

PS: potser podrien canviar el 
nom del Lliure. Jo suggereixo Peix 
al Cove. H

Elogi a Lluís Pasqual

La conjura dels 
mediocres

C
entenars de milers de 
ciutadans catalans om-
pliran demà la Diago-
nal de Barcelona amb 
motiu de la Diada. 

Aquest any la seva reivindicació 
serà una mica diferent. Reclamaran 
la llibertat dels dirigents polítics que 
són a la presó per fer-los cas. Si la set-
mana passada molts analistes van 
posar en evidència els errors del Par-
lament el 6 i 7 de setembre del 2017, 
avui és de justícia posar sobre la tau-
la els errors de les institucions de 
l’Estat a partir de l’1 d’octubre del 
mateix any. 

Ningú pot discutir la legitimitat 
de qualsevol Estat per defensar la se-
va integritat. Però aquest legítim 
dret, com el de l’autogovern, es pot 

exercir bé o malament. Va ser un 
error de Rajoy no donar curs polític a 
una reivindicació política. I en con-
seqüència, va deixar la resposta al 
desafiament només en mans de la 

policia i de la justícia. L’operació Pio-
lín va ser un error en tota regla. La feri-
da dels cops de porra de la gent tam-
poc s’ha curat. I si és impossible la in-
dependència sense que la meitat dels 
catalans participin en la votació, tam-
bé ho és mantenir unida Espanya a 
cops de porra. 

Deixant de banda xarlotades com 
l’operació Catalunya en mans 
d’aquesta policia patriòtica encara 
per investigar, les actuacions de la 
justícia es van moure en molts mo-
ments més amb la mentalitat de 
l’escarment que amb la de la desac-
tivació del presumpte complot. Per a 
la història de l’Espanya negra que-
daran per sempre les maneres d’ac-
tuar del jutjat número 13 de Barce-
lona, més pròpies del TOP que d’Es-

trasburg, i l’aparició d’un nou jut-
ge estrella, Pablo Llarena. 

Estaria bé que els que es passen el 
dia denunciant la fractura de la so-
cietat catalana –alguns amb la mera 
voluntat d’incentivar-la– i els que 
han posat en evidència les misèries 
independentistes, ajudessin a crear 
un clima d’opinió favorable que Pe-
dro Sánchez impulsi les dues mesu-
res que necessita per sortir del mal 
pas: revocar la qualificació de re-
bel·lió per als encausats i demanar la 
seva posada en llibertat fins a la cele-
bració del judici, com a mínim. Sen-
se aquests dos balons d’oxigen, els 
qui proposen dins de l’independen-
tisme modernitzar l’ús de la unilate-
ralitat no aconseguiran la força que 
necessiten per imposar-se. H

ALBERT 

Sáez
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La Diada 
i la llibertat 


