
ELS CAMINS DE LA FILIACIÓ EN LA SOCIETAT ACTUAL 

En els darrers anys s´ha generalitzat l´aplicació de les TRA. Fa uns anys quan jo i unes 

companyes vam crear el Grup de Treball sobre els efectes emocionals de les Tècniques 

de Reproducció Assistida dintre de la Secció de Psicologia Clínica al Col·legi de Psicòlegs 

i vam publicar el dossier adreçat als professionals implicats. Tractàvem d´analitzar els 

efectes de les TRA en els processos de construcció de les identitats dels fills i també la 

subjectivitat de les dones al llarg dels procediments biomèdics. 

En el llibre de Silvia Tubert: “Mujeressinsombra,maternitat i tecnologia”, es diferencia 

entre la demanda i el desig de fill. La intervenció del semen de donant o d’òvuls  en la 

inseminació artificial fa en teoria més complex el procés psicològic dels infants per 

construir les bases de la nova identitat. El dit de: “mare no hi ha més que una”, trontolla 

davant  les intervencions de la tecnologia mèdica, a diferència de l´adopció que te una 

cultura feta ja antiga. Ens enfrontem per tant a modificacions inèdites en la història de 

la humanitat, no tan sols en quan a l´aplicació de tècniques sofisticades, sinó a la 

complexitat que suposa per l´aparell psíquic a l´hora de construir la identitat. 

Quan es parla a nivell social, en els mitjans, d´aquesta situació, és deixa de costat, que 

en el context que vivim, els fills corren el risc d´ocupar un lloc d´objecte més que de 

subjecte. El concepte anomenat de “fills a la carta” va en aquesta direcció. És complex 

definir el desig de maternitat, més complex si cap que el desig de paternitat. La gestació 

subrogada encara ve a afegir més complexitat a les persones directament implicades 

dins del mon de les TRA: les dones que presten la seva capacitat reproductiva 

fonamentalment, i els infants que tindran de construir la seva identitat, configuren un 

mosaic complex en el que es produeixen intervencions biomèdiques diverses: les mares 

de lloguer (gestants) poden portar a terme embarassos amb embrions que tinguin òvuls 

o semen que no coincideixi amb la mare o pare de criança. I tinguem en compte que 

donar òvuls no és el mateix que donar sang. Moltes noies universitàries donen els seus 

òvuls per guanyar-se uns diners que prenen el qualificatiu de compensació econòmica. 

El Comitè de Bioètica a Espanya s´ha posicionat en contra de la legalització d´aquesta 

tècnica a l´Estat Espanyol. Un exemple és el moviment: “No somosvasijas” que subscriu 

la Catedràtica d’Ètica Victoria Camps, Filòsofa  de prestigi i extensa trajectòria. 



 

RISCOS DELS EFECTES EMOCIONALS EN LES DONES DONANTS-REPRODUCTORES 

Els riscos d´efectes emocionals més freqüents en les dones donants-reproductores son: 

-Desconnexió emocional del fetus com a mecanisme defensiu per protegir-se de la  

posterior desconnexió desprès del part. Fetus viscut com “organisme que creix” sense 

vinculació afectiva, amb lo qual aquests efectes poden interferir en la vida 

intrauterinainvestigada  pels científics cada vegada amb mesclaretat. 

-Vinculació afectiva amb el fetus que pot conduir a la dificultat per portar a terme la 

separació posterior. 

-Ambivalència afectiva de la gestant  amb el fetus i dificultat per portar a terme la 

separació posterior.Racionalment ,assolir la separació posterior al part de la criatura, 

però vinculació sostinguda desprès del part.Pot produir depressió greu post-part o amb 

posterioritat. Estats de dissociació psicològica. Dols insuficientment elaborats per el 

nadó viscut com :“perdut” o “robat”. 

-Embaràs complex a nivell emocional, amb altibaixos d´estat d’ànim ja que l´inconscient 

no entén de racionalitats. 

-Poden també existir dones que es prestin a la maternitat subrogada i no tinguin una 

motivació específica de tipus econòmic –en minoria- però vulguin tindre embarassos 

per sentir-se amb sensació de plenitud. Sentir-se “plenes”. Creuen trobar així una 

resposta a la pregunta sobre la seva feminitat, tapar vuits interns, etc. 

 

 

 

Cal senyalar que a la majoria de països a on es permet la gestació subrogada, es posa 

com a condició que la dona ja sigui mare com a mínim d´un fill. En el plànol psicològic 

profund, no és una condició suficient per evitar la vinculació afectiva amb el fetus, ja 

que per cada dona cada embaràs és diferent. 



Les dones que es presten a la maternitat subrogada poden sentir que fabriquen un 

producte, un encàrrec: en aquest cas fills, futurs essers humans, elles mateixes passin a 

convertir-se en mitjans de producció en un context econòmic que dona suport: de tipus 

economia neoliberal en el que qualsevol demanda pot ser atesa. 

 

EFECTES EN ELS FILLS 

Una de les preguntes bàsiques d´un esser humà es: de quin desig vinc? Un infant que 

neix per curar al seu germà, els anomenats “fills medicina”  per exemple, tindrà de fer 

un procés en la seva construcció de identitat per atorgar-se a si mateix lloc com a 

subjecte diferenciat. 

Els fills i filles no es compren, no són productes, per tant els nascut per aquesta tècnica 

quan es facin preguntes relatives al seu origen si arriben a la conclusió de que han estat 

comprats i que el mòbil fonamental de la mare gestant ha estat guanyar uns diners-com 

és el cas de la immensa majoria de dones en aquesta situació- trobaran que això és 

contrari a qualsevol principi ètic, ja que el motor per tindre fills ha de fonamentar-se en 

el desig, però no vinculat a una compra maquillada de compensació. Els arguments a 

favor podran afirmar que les dones que es presten a la gestació ho fan per motius 

filantròpics, que volen ajudar a d´altres dones i homes, però més enllà de les 

particularitats del cas per cas, la interacció amb un discurs social que promou accedir a 

tot i com sigui, és adir que no hi ha límits a aquest accés del desig, pot portar a 

situacions poc desitjables per la salut mental de la població implicada ,tant dones com 

infants.  

Dins dels col·lectius professionals, hi ha discrepàncies, també en l`àmbit de la psicologia, 

però al meu entendre, com a mínim i no únicament des de una posició ideològica o 

ètica, sinó partint d´uns  principis bàsics en psicologia clínica i evolutiva, determinats  

conceptes psicoanalítics que ens proporcionen uns principis bàsics, a més de considerar 

un enfoc de gènere indispensable ,caldrà advertir   dels riscos derivats de tals 

pràctiques.  

 



DEMANDA O DESIG DE FILL? 

Moltes dones viuen la necessitat imperiosa de ser mares com un manament que està 

instaurat a l´inconscient col·lectiu des de fa segles, en que les dones sinó eren mares no 

tenien identitat. Silvia Tubert quan parla de la divisió subjectiva,  ens fa pensar en que 

paper juga per elles aquesta demanda que paradoxalment es topa amb la demanda 

social de cercar ventres de lloguer en un context neoliberal de poder tindre fills “a la 

carta” tal com reflecteixen sense pudor moltes webs d´ agencies que es dediquen a la 

maternitat subrogada i ofereixen “packs” en el que hi entra: el viatge,l’estada i mostren 

les fotos  de les dones  que opten per la gestació per així poder triar  com d´una fira 

comercial és tractés les característiques fisiològiques. 

 

Poden donar-se casos en que la comunicació entre les mares portadores i les mares de 

criança sigui freqüent en el temps, això facilitaria donat el cas, que el fill pogués 

elaborar en millors condicions i més dades (La novel·la familiar de la que parlava Freud) 

i la mare gestant pogués elaborar la seva relació amb el fetus que ha portat 9 mesos al 

seu ventre, però hi ha el risc de que com a resposta a la pregunta bàsica de lésser 

humà: de quin desig vinc? La resposta vagi associada a la compra més o menys 

camuflada i a una obligada desconnexió afectiva de la mare gestant en el fetus. 

 

PATOLOGIES EN ELS FILLS 

Les possibles patologies derivades d´haver nascut per maternitat subrogada serien: 

-Risc de patir trastorns evolutius en la primera etapa de la infància: construcció del “jo”. 

-Dissociació en el procés de construcció de la seva identitat. 

-Crisi d´identitat greu en la pubertat/adolescència. 

-Depressions, inadaptacions en la etapa infantil, adolescència o vida adulta. 

-Dificultats a l´hora d´e enfrontar-se psicològicament a la seva maternitat o paternitat 

en la vida adulta. 



-Trastorns depersonalitat diversos. 

-En els fills de parelles homosexuals masculines, dificultat de identificació amb la figura 

materna, especialment en filles. 

Encara manca casuística al respecte en l’àmbit de l´atenció clínica en general, però si es 

poden deduir alguns efectes a partir dels anys en que s´estan practicant les TRA. Per 

exemple la adopció és antiga i s´ha anat configurant una cultura al respecte, actualment 

gairebé ningú oculta als fills adoptats el seu origen, en canvi en les TRA és bastant 

freqüent encara la ocultació quan hi han donants d’esperma o òvuls. En els casos de 

maternitat subrogada és bastant probable que és segueixi aquesta línia d´ocultació, les 

mares que “desapareixen” desprès d´un part han fet una funció limitada a un procés 

orgànic.  

La connexió emocional d´una dona embarassada i el fetus està cada vegada més 

reafirmada, fins i tot per els avanços científics. El fetus rep ja desde l’úter matern les 

sensacions de la dona, el seu estat emocional, el seu estrès.L´autor Ricardo Rodulfo  

anomena “el niu psicoafectiu” que ja s´està configurant en el pla orgànic paral·lelament 

al pla imaginari, la prehistòria del subjecte etc.i això pot repercutir en el 

desenvolupament global del futur fill. Les dones que per tal de no establir un vincle 

afectiu amb l´infant visquin l´embaràs com un procés gestacional únicament  en el 

plànol biològic sense un component de tipus simbòlic, estan actuant com a recipients, 

incubadores mecàniques i no sabem encara fins a quin punt això podrà generar en 

alguns casos vivències en la memòria cel·lular i en el propi inconscient, ja que psiquisme 

i organisme estan indissolublement units, que faran més complexes el procés de 

configuració de la seva identitat. Hi ha símptomes que no apareixen els primers anys de 

vida, alguns si, altres  a l´adolescència o la vida adulta. Tots els actors implicats en 

aquests processos amb els seus posicionaments i la seva subjectivitat tindran algun 

tipus d´influència en la construcció de la personalitat dels fills o filles. 

 

PREVENCIÓ 

-Cal al meu entendre aplicar una regulació en els països en que aquesta tècnica de 

reproducció assistida es legal ,en el sentit  de considerar els aspectes psicològics 



implicats, orientant a les persones que hagin optat per aquest sistema de filiació, a 

sotmetre’sa  un seguiment psicològic profund i continuat en el temps fins com a mínim 

l´adolescència dels fills, establint protocols de seguiment tant per les figures parentals 

com per els fills. 

-Obligació d´aportar dades de les mares portadores perquè els fills/es puguin tindre 

accés en una etapa concreta d ela seva vida i a partir de la seva majoria d´edat per tal 

de que puguin elaborar el seu guió de vida, tal com és fa ja fa anys en moltes clíniques 

de reproducció assistida a rel de les peticions de fills nascuts per aquestes tècniques 

que a l´arribar a l´etapa adulta van reivindicar aquest dret com va succeir a Gran 

Bretanya. 

-Valorar, depenent dels casos, els beneficis de mantindré contacte via e-mail, o Skpye, 

cartes etc. Amb les mares portadores per tal de que aparegui el factor humà per davant 

del purament mercantilista. 

-En relació a les parelles homosexuals composades per homes, especialment, convé fer 

pedagogia específica en relació a que no és tracta tant del dret de ser pares, sinó a 

valorar en quines condicions poden créixer aquests fills, l´aspecte a prioritzar 

fonamental, no em refereixo a les condicions econòmiques i materials, sinó a les 

afectives. Perquè és tant important per aquest col·lectiu que els fills tinguin una 

aportació genètica pròpia? Les eleccions que és fan a la vida poden comportar límits 

també. El discurs social actual mostra que és te dret a tot, siguin quines siguin les 

circumstàncies i eleccions vitals. Els mitjans de comunicació, premsa del cor, etc 

tendeixen a frivolitzar i presentar la imatge més superficials d´aquestes situacions que 

en el fons son  complexes. No és pot parlar mai dret de ser pares, sinó en tots cas de 

desig i llavors a partir d’aquí veure de quin tipus de desig es tracta ja que son els infants 

nascuts  els que tenen dret a tindre una família. 

GEMMA CÁNOVAS SAU 

Psicòloga Clínica-Psicoterapeuta 
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