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c) Formes d'existència frustrada

Fins ara hem analitzat la interpretació de dos casos con

erets des del punt de vista analítico-existencial, ara, en

canvi, passarem a considerar dues modalitats d'existència

frustrada: l'exaltació i l'excentricitat.

La presentació d'aquests estudis la fa Binswanger consi
derant-los una "et apa en el camí envers la comprensió analí

tico existencial de les formes d'existència esquizofrèniques
i del procés llur!!. El títol del llibre ja ho diu: !!Drei For

men missgllUckten Daseins!! (1956-a), i en aquesta direcció

ell mateix els reconeix una connexió amb els !!Studien zum

Schizopr...renieproblem!! que són precisament els casos que abans

hem esmentat i als quals ens referim en descriure la biblio

grafia de Binswanger.

"Nerrtrr-e que aquests estudis tenien com punt de par
tida la descripció psiquiàtrica de la simptomatolo
gia i desenvolupament de !!casos!! particulars d'es=
quizofrènia i, com finalitat, la comprensió analí
tico-existencial, entesa com l'anàlisi de trans
formacions i formes de l'existència humana univer
sal, els assaigs reunits en aquest volum tenen com

punt de partida la designació i descripció psiquià
trica i clínica de determinats símptomes particu-
lars esquizopàtics i esquizofrènics, presos en el
sentit de caracters de diagnòstic i com a finalitat
mostrar i comprendre les transformacions i formes
de l'existència •••

Tant en aquells estudis com en aquests assaigs la
tasca fou, abans que res la de deslligar la psico
patia esquizoide i l'esquizofrènia del marc estret
del judici biològic de valor i del context psiquià
trie de ço malalt i de la malaltia, per a transpoE
tar-los a l'ampli marc de ·1 'estructura de l'exis
tència humana o ésser-en-el-món, l'apriori del qual
ha estat descobert en forma genial i estrictament
sistemàtica per Heidegger en la seva analítica de
l'existència •••
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Car també podem designar la multiplicitat estruc
tural de les possibilitats d'ésser de l'existència
amb l'expressió f'r-anceaa de 11 condi tion humaine 11

(condició humana) ••• es tracta sempre de temes que
afecten l'home pres com home. De forma que, tal
com es mostrarà, exaltació, excentricitat i manie
risme, es manifesten com amenaces humano-univer-
sals, val a dir immaIlents a l'existència humaIla •••
com expressió de la frustració i el malbaratament
de l'existència humana.

L'existència es vista com la "possibilitat d'ésser
lliure per al més autèntic poder-ésserJl (Heidegger).
Per comptes de parlar de fracassar o malbaratar-se
podem dir que l'existència constantment J1renuncia a

les possibilitats del seu ésserll, o que IIs'equivocall
o bé que pot extraviar-se i desconèixer....:sell•

D'aquestes anàlisis d'existència frustrada n'hem escollit

dues: l'exaltació i l'excentricitat.

a) Exaltació: L'existència humana està sempre essencialment

setjada per la possibilitat d'exaltar-se (anar-se'n pels nú

vols). L'ésser home no s'exhaureix en l'ésser-en-el-món, en

la espacialització i temporalització del món; més aviat ha

d'entendre's com l'estar més enllà del món. Tant si es trac

ta d'una ideologia, ideal, projecte o desig, la seva condi

ció d'exaltada està en que l'existència s'ha encallat en una

determinada experiència. Privada de la communio i de la commu

nicatio l'existència no es pot revisar i roman fixa en un

punt de vista.

Ara bé, encallar-se no és necessàriament exaltar-se puix
que perquè això s'esdevingui, cal, a més, que l'existència

pugi més amunt, s'ex-alti: és la desproporció entre amplitud
i alçada. L'exaltació és una dislocació estructural de la pro

porció antropològica. La dimensió de l'amplada correspon a

l'experimentar, al prendre possessió del món, a l'ampliació
d'horitzons; la dimensió d'alçada, correspon més aviat a una

nostàlgia de superació de la pesantor de la terra, a l'enyo-
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rament d'un punt de vista més alt, des d'on l'home pugui do
nar forma, dominar ço experimentat, apropiar-se'n.

Anomenem decidir-se a un apropiar-se del món en el sentit

d'autorrealitzar-se. La decisió, tant si és per a un acte no

més com per a tota la vida, suposa un elevar-se sobre la res

pectiva situació mundana, val a dir sobre ço experimentat i

conegut. Hem de distingir entre el deixar-se endur cap amunt,
segons les pròpies disposicions per desigs, idees, ideals i

el costerut grimpar en el qual els desigs, idees i ideals es

ponderen mútuament i es poden transformar en paraules i fets.

Analitza Binswanger (1956-a) diferents tipus d'exaltació:

la maníaca en que la desproporció entre amplitud i alçada es

basa en una ampliació desproporcionada respecte de l'anivella

ció de l'alçada autèntica, la de la maduresa. La desproporció
en el sentit de la forma maníaca de la vida significa, per

tant, que és impossible l'autèntic trepitjar de peus sobre

la problemàtica humana i, en aquesta mesura, és impossible
l'autèntic decidir, actuar, madurar. Deslligada de la comunió

de l'amor i de l'autèntica communicatio, la forma de vida m.§;
níaca puja a altures de vertigen en les que no és possible
obtenir cap punt de vista ni cap decisió independent.

Quelcom de diferent s'esdevé en l'exaltació pròpia de la

psicopatia esquizoide. L'esquizoide puja per l'escala humana

solitari, i sense tenir present l'experiència, restant atu
rat en un esgraó determinat i allà s'hi queda. El valor està

fixat d'una vegada per totes. Exaltació significa, per tant,
absolutització d'una única decisió. Però d'altra banda aques

ta absolutització només és possible on l'existència s'ha des

terrat desesperadament de l'amor i de l'amistat, allà on s'ha

retirat, al primer tracte, amb si mateixa fins que s'aboca a

la via morta del mirar absort el problema, l'ideal o el no

res de l'angoixa petrificats fins el desvari. Com conseqüèn
cia d'això no és possible ací cap altra recuperació des de

la posició exaltada que la que es realitza mitjançant l'aju-
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da aliena, talment com s'esdevé quan es rescata el muntanyi�
ta extraviat entre les elevades Clmes.

A diferència el neuròtic pot recuperar-se de l'exaltació

i de l'estar immovilitzat propi del seu existir. L'exalta

ció neuròtica mostra que el seu fonament és una carència de

coneixement i de visió panoràmica i circumspecta envers la

regió del món en que l'existència s'exalta o s'extravia.

L'exaltació, per tant, mai no podrà ser entesa a partir només

de la subjectivitat, sinó de la conjunció de la subjectivitat
(transcendental) i de l'objectivitat (transcendental).

El que anomenem psicoteràpia no és, en el fons, altra c�
sa que aconseguir que el malalt pugui veure com està organit
zada l'estructura total de l'existència humana o ésser-en-el

món i en quin punt d'aquesta estructura s'ha perdut. Això vol

dir rescatar-lo de l'exaltació i tornar-lo a posar a terra,
únic lloc des d'on és possible una sortida i una ascensió no

ves.

b) Excentricitat: Per a l'anàlisi de l'excentricitat escollim

un exemple dels que anomena Binswanger (1956-a).
IIUn pare posa un taUt a l'arbre de Nadal, com obsequi per

a la seva filla malalta de càncer-", Preguntat pels motius,
respon el pare que "cor-r-esporu.a'", que el considera lIapropiatrr.

Per a aquesta anàlisi agafem la caracterització que Hei

degger fa del Dasein com obertura no-temàtica, circumspecta,
envers les referències constitutives de l'estar-a-l'abast

de-la-mà que és propi de qualsevol instrument.

De bell antuvi cal tenir present que l'excentricitat no

més és � de les possibilitats d'existència, en que, quelcom

que està-a-la-mà s'avé, per a l'existència en qUestió, amb

una multiplicitat referencial, mentre que qui està a fora,
qui jUdica,parla de no-aveniment.

L'excentricitat, segons la impressió unívoca que desper
ta en nosaltres i que arrenca d'ella, ha de tenir com fona-
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ment una possibilitat unívoca de l'existència. De quina mena

és aquesta possibilitat? És la pregunta que hem de contestar.

La pregunta no és de naturalesa psicològica o psicopatològi
ca, sinó fenomenològica i analítico-existencial. No ens pre

guntem doncs pels motius, per exemple. Dir que tenia odi, que

era sàdic, etc. no contribuïria a comprendre l'excentricitat.

Per arribar a entendre-la la nostra qüestió s'ha de coHo

car en la multiplicitat de referències o totalitat de confor

mitats; en aquest cas: lIobsequi de Nadal per a la filla ma

lalta de càncerll• Una totalitat de conformitats mai no signi
fica una realitat fixada d', un cop i per sempre, sinó el "t o t

categorial d'una possibilitat de conexió del que està a-l'a

bast-de-la-màll• En el nostre cas la condició de la possibili
tat és la finalitat de IIproduir alegriall amb un obsequi de

l'últim Nadal de la vida de la filla. La finalitat sembla

restar ací suprimida, amb la qual cosa la totalitat de con

formitats es disloca com aital. Per comptes de la finalitat,
apareix la necessitat o utilitat del destinatari. És una re

ferència, evidentment possible. El pare fa d'aquesta utili
tat el membre fonamental i fundador de la totalitat de con

formitats que, d'aquesta manera, no es manté en la seva es

tructura, sinó que resulta essencialment limitada. El taüt

és l'única cosa que la filla pot fer servir ••• , però quan si

gui morta.
Per comptes de l'obrir-se no-temàtic, circumspecte, cap

a les referències constitutives de la totalitat de conformi

tats "obsequi-de-Nadal-per-a-la-meva-filla-malalta-de-càncer"
es presenta la reflexió en tant que aproximació que veu al

seu voltant ço procurat i ho interpreta: L'esquema de la re

flexió és: IISi la meva filla necessita quelcom, és un taüt;
per tant li en regalaré un!",

La no-tematicitat no és una qualificació negativa de la

presència, al contrari: és la condició de la possibilitat
d'una transcendència representant-se en el projecte de món

inherent al Da del Dasein o a l'ek de l'existir.

L'Obsequi significa un comú ésser obert en i per-a-si,
en el que participem recíprocament. Però ací -i en això rau
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el decisiu de l'excentricitat- el pas que es dóna cap a l'ex

centricitat, el pas que es dóna envers l'obertura dels-uns

amb-eIs-altres, és anuHat per l'elecció de l'obsequi, i no

solament anuHat, sinó trastocat. L'ésser obsequiat es torna

en una no-participació, en un ésser-o.fès. El tema !!obsequi
de Nadal!! és seguit més enllà de la seva pròpia conseqüència
lògica, que seria proporcionar alegria; és proseguit més en

llà dels uns-amb-els-altres, prescindint-ne. La conseqüència
pròpia del tema deixa d'ésser tal. En veure-hi per sobre la

comú participació de ço comú, la conseqüència es trenca i es

trans.forma en el seu contrari. Ací s'esdevé el lloc de rupt�
ra, el lloc en el qual la tensió pròpia del tema es conver

teix en hipertensió, en la qual el tema queda destruït. L'ex

centricitat és persecució enrevenada d'un tema, que arriba a

destruir precisament allò que vol crear.

Aquest exemple però, no deixa de posar de relleu que la

lògica està en .funciò d'una raó social, que no és una lògica
intrínseca a l'entitat de l'obsequi, sinó a les tradicions

culturals: a la Xina pre-revolucionària, per exemple, un taüt

preciós era un bon obsequi d'un .fill a sa mare. En totes les

èpoques els mausoleus, epita.fis i cerimònies .fúnebres han es

tat disposats en vida pels grans magnats, emperadors, .farons

i papes. Grans artistes han treballat per a la magni.ficència
de les sepultures papals. Binswanger .faria bé de no hiposta
siar la lògica.

L'excentricitat es posa al servei de la pròpia unicitat

i particularitat. Amb això se separa del seu .fonament: l'és

ser-amb. L'existència humana només pot aconseguir-se en el

lliure joc de l'autoa.firmació i de l'autoabandonament, del

sentit de si mateix i d'entrega al sentit que és comú, al

ffkoinós kosmosff, al sentit de l'amor, al tu.

Aferrar-se a la particularitat, a un principi que per si

mateix no pot o.ferir cap mena de recolzament a l'existència,
apunta a l'angoixa existencial. Aquesta es .fa present sempre

que una d'aquestes coses es trenca i l'existència és cridada

a la situació. L'excentricitat es lliga, necessàriament al

cercle de problemes propis de les relaciors entre el pensa

ment de ço particular i el de ço universal. Cercar en si ma-
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teix la font de tot coneixement posa en evidè�cia una manca

de confiança en la "raó universal", ur..a angoixa davant el

perdre's en la raó universal.

El cercle de la nostra existència es mou entre el pensar

i l'actuar. L'autoafirmació no és una forma d'excentricitat

sinó quan es converteix en una forma d'actuar i pensar que

exclou l'universal i només té present el particular. L'auto

afirmació és una posició del particular en el marc de l'uni

versal. L'existència en tant que excèntrica no obre la situa

ció, sino que cau en la tematització, val a dir en l'encobri

ment de la situació respectiva sota un tema general, un con

cepte general, un principi, un ideal, una regla, una fòrmula

o una definició. De 'cap manera s'exclouen el resolut i lliu

re obrir-se de la situació, d'una banda, i la tematització

per si de la situació, de l'altra: si la vida humana ha de

realitzar-se, el que importa és l'harmonia entre obertura i

tematització.



-718

d) Reductibilitat ontològica de la Daseinsanalyse

A la introducció d'aquests estudis sobre formes d'existèn
cia frustrada ja ens havia advertit Binswanger (1956-a) que
la finalitat llur era !lmostrar i comprendre les transforma

cions i formes de l'existència'! partint de la designació i
descripció psiquiàtriques. Hem vist que el perill que hi ha

pel dessota de tot això és continuar essencialitzant l'exis

tència, tot oblidant la biografia o la història que forma

part de l'existència, la seva facticitat.

Aquest aspecte és el que ens ajudarà a veure Sartre. No

és possible una anàlisi existencial en termes universals d'é�
ser-en-el-món o d'ésser-amb-els-altres, car com és evident la

finalitat de Heidegger era l'anàlisi del Dasein per arribar a

l'analítica de l'Ésser i el camí emprès per Binswanger, per

molt que fet des de la psiquiatria i limitat a la primera vi

sió més fenomenològica de Heidegger, s'acosta manta vegada a

la metafísica, o si més no s'expressa en termes ontològics.
La Daseinsffilalyse,entesa com analítica existencial es pot

permetre de parlar d'essència o estructura de !:existència,
però no la psicoteràpia o anàlisi existencial que és un mètQ
de adreçat a comprendre l'estructura d'aquesta existència.

Una cosa no es contraposa evideLtment a l'altra, però s'han

de diferenciar clarament els plànols.
Certament Binswanger (1951) ha diferenciat l'Analítica

Existencial de l'Anàlisi Existencial (Daseinsanalytik, Daseig
sanalyse). La primera, la Daseinsanalytik, és l'esclariment

filosòfico-fenomenològic de l'estructura apriorística o trans

cendental de l'existència com ésser-en-el-món; l'altra, la Da

seinsanalyse, és l'anàlisi empírico-fenomenològica de les !!!.2.::
dalitats fàctiques de l'existència i de les formes de l'exis

tència. Però aquesta última només és possible a base de la
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primera, atenent a l'essència de l'existència mateixa. El

problema doncs, està ben clar: hi ha una essència, un a uriori

al qual referir-se, necessàriament, com a marc o codi de in

terpretació.o de comprensió. Ací és on neix el simbolisme: una

realitat és simbòlica quan no es significa ella mateixa sinó

una altra d'un altre ordre.

L'anàlisi de l'existència ens pot menar a la comprensió
del "fenòmen humà 11

, però aplicada directament a aquesta per

sona, a aquesta �xistència, en tota la seva concreció, risca
d'esdevenir un rerafons ideològic i àdhuc moralista: no en de

.

bades Sartre no va poder escriure la seva ètica, conscient

que la seva moral només podia ser formal i no material i, en

aquest primer sentit ja estava implícita en "L'ttre et le

Néantll, en presentar l'existència com llibertat i projecte.
En aquest sentit no és difícil comprendre que algQns psi

quiatres, menys avisats que Einswanger, hagin acabat fent una

mena de direcció espiritual, com Frankl o Caruso en la seva

època d'acostament al catolicisme. Binswanger (1951) no es

mostra exactament com un director espiritual però si com un

guia de muntanya experimentat:

"El que la psicoteràpia és en el fons ••• és mostrar
al malalt quan i com s'ha desviat de l'estructura
de l'ésser-humà, ••• quan se n'ha apartat, ••• i això
a la manera d'un guia de muntanya experimentat 11

•

És cert que l'Existencialisme presuposa una estructura de

l'ésser humà, però aquesta estructura no és una idea ni una

categoria concreta; quan Binswanger (1951) conclou:

IIEn i per el tractament aquesta existència total
ment aturada es torna a posar en funcionament, el
passat es torna a conectar, el futur novament s'e�
pera, la vida paralitzada fins aquell moment, és
reconeguda com una regressió o un deteniment arti
ficial de la vida autèntica ••• Una perspectiva
s'obre",

I

l

podem estar d'acord amb ell.

El resultat del procés terapèutic és la provocació d'una

elecció personal lll'acte de la guarició és una elecció nova

de la seva part 11
, diu ell, i en el lloc d'una modalitat peri

fèrica i restreta d'existir surgirà el Dasein essencial i
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creador. Ara bé, quan l'obsessió per buscar les flexions ca

tegorials, que poden tenir una finalitat en psicopatologia
descriptiva, esdevenen formes de simbolitzar la realitat, a

prioris referencials, aleshores molt ens temem que Binswan

ger, Boss o Minkowski i els altres analistes fenomenòlegs e�
tan traint els seus propis principis, tal vegada per trobar

una seguretat inteRectual (apriorística) davant la complexi
tat i la inabastabilitat de l'existència concreta.

El que en l'�nàlisi ha de copsar la nostra atenció és el

contingut de les expressions i manifestacions com indicacions

respecte a l'esbós de món en que la persona viu (projecte).
D'això Binswanger (1946) en diu "contingut del món". Només

així hom podrà reconèixer com tot s'entrelliga amb el tot,
com una cosa actúa dintre de l'altra, reconèixer que totes

les parts de l'estructura existencial es comprenen per la to

talitat de l'estructura i a la inversa.

En això es mostra Binswanger un mestre en dexifrar les

categories i els temes existencials, a través d'elles hom

arriba a investigar quina interpretació del món és el fona

ment de cada existència. Així en el cas de la "f'òbi a del ta

ló II
que j a hem esmentat més amunt, Binswanger demostra que la

categoria que ajuda a comprendre com fil conductor l'esbós

del món de la pacient és la categoria de la continuïtat, co

hesió i consistència. Això significa, continua Binswanger

(1946), "una simplificació i buidament de contingut del món,
del complex. conjunt dels seus contextos referencials Il. "Tot

el que dóna significat al món passa sota el domini d'aquesta

categoria única". En definitiva la persona perd de vista la

complexitat del món i simplifica o estreta la seva represen

tació. Això permet a Binswanger (1946) capgirar la interpre
tació psicoanalítica en el sentit que aquesta "continuïtat II

és la causa o fonament i no l'efecte o conseqüència d'una ex

cessiva afecció a la mare.

IIAquesta comprensió del món no necessita, evident

ment, ser conscient, però tampoc l'hem d'anomenar

inconscient, car està més enllà d'aquesta oposició,
no correspon a res psicològic, sinó a quelcom que

fa possible el fet psicològic. Ensopeg�em,ac� amb

el vertaderament anormal en aquesta eXlstencla,
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però no hem d'oblidar que allà on l'esbós del món
està de tal manera redutt, també el jo-mateix es
tà redutt i impedit de madurar ••• Per comptes de
la maduresa interior o existencial, de la vertade
ra maduració, dirigida envers el futur, es pre-

-

senta ací el sobrepès del passat� del "ja-ésser
en". El món ha de quedar ací estatic, res no ha
de passar o modificar-se; el conjunt de circumstàn
cies ha de romandre tal com ha estat sempre".

-

En aquest text queda palesa al nostre entendre una de les

fonts principals d'ambigüitat en el pensament de Binswanger
que és la diferenciació entre el nivell existencial i el ni

vell psicològic, com si fossin dues coses diferents; l'una,
la comprensió del món o esbós existencial, fa possible l'al
tra el fet psicològic, a la vegada que es presenten com equi
valents: !!esbós del món, jo-mateix!!, "maduresa interior o

existencial". No és difícil de veure-hi, en tot això, la in

fluència del concepte del "si mateix" (Selbst) de Jung; com

també en totes aquestes imatges de maduresa interior, guia
d'alta mUBtanya·(suissa o alpina) és fàcil de veure-hi refIe

xada la idea del Ilprocés d ' individuació" jungià.
Aquesta transcendència implícita en tota la concepció

binsw��geriana és la que justifica l'ambivalència psicol�
gia-existència; transcendència que es remet a l'Ésser, se

guint Heidegger: quin Ésser? No cal oblidar que en el rera

fons del pensament de Binswanger, com en el de Jung, hi ha

una ideologia o concepció religiosa, motiu de la famosa dis

cussíó ,precisament , amb Freud que hem esmentat en la biogra
fia de Binswanger. La qüestió que queda per resoldre i que

està a la base de la duplicitat i simbolisme en Binswanger
és aquesta: existència i psique (consciència) són la mateixa

cosa? o l'una fonamenta l'altra i per tant l'una remet a l'al

tra i en aquest sentit la pot simbolitzar? O el que és enca

ra més: hi ha tres nivells? Psique, existència (Dasein) i é�
ser? Si això fós així, la psique pot simbolitzar l'existèn

cia i l'existència (concreta) l'ésser (ontològic)? Aquest,
si més no, sembla l'esquema jungià expressat en termes exis

tencials i, en determinats moments, fa la impressió de ser

també el binswangerià. Quan en el somni d'Ellen West l'aigua
del somni (nivell psíquic) simbolitza el néixer i el morir i
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la purificació (nivell existencial) i aquests fenòmens moda

litats d'ésser en el món (nivell ontològic), no estem en

aquesta línia? En Binswanger no s'ha solucionat el problema
de la consciència de la consciència; caldrà esperar a Sar

tre.

Per aquests motius, sembla ser que Binswanger no s'ha

pogut alliberar del barroquisme simbolista en les seves anà
lisis fenomenològico-existencials. Ja hem fet esment del seu

recurs a la simbologia inspirada en Bachelard sobre el foc,
la terra, l'aire i l'aigua. Igualment creiem que cal retreu

re-li l'abús de la metàfora, aspecte en el que no és digne
deixeble de Heidegger, per bé que sí que ho és en el del

llenguatge reiteratiu, fosc i deliberadament complicat, així

com el recurs a l'etimologia hermenèutica, dificultant inece.§.
sàriament la comprensió dels textos que, d'aquesta manera, no

poden ser vulgaritzats (cosa que sí li passa a Frankl), però
que, en contrapartida, impedeixen la seva difusió. En parlar
dels estats de conf'us í.ó. amb fuga d'idees "verwor-r-erie Ideen

fluchttl diu Binswanger (1933) el següent:

tlEl llenguatge com eina del pensament és transfor
mat en verbositat o més ben dit ampulositat, com

joguina de l'alegria de l'existènciatl•

Cal preguntar-se si no se li va encomanar a ell una mica

de la verborrea dels seus pacients!
Per a Binswanger, en efecte, hi ha una transcendència ob

jectiva i una altra de subjectiva. A propòsit de l'excentri

citat escriu (1956-a):

tlNomés a partir d'aquest tema pot ser compresa l'ex
centricitat en forma transcendental-filosòfica. Car
ella en tan que necessarla frustraclo, o fracas de
tota l'existència, representa sens dubte un cas es

pecial de desplaçament d'aquella relació en favor
de la transcendència subjectiva i en prejudici de
la transcendència objectivatl•

Hi ha doncs no solament una duplicitat de transcendències,
sinó també una possibilitat de divergència entre elles. La

referència de Binswanger a la psicopatologia serà, doncs, una

referència al mancament general de l'home no en relació a si

mateix, al seu projecte individual o a la seva autenticitat,
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sinó a una pretesa transcendència objectiva pròpia de l'és

ser en el món, per més que no tinguem manera de saber com és

aquesta manera lIobjectivall d'ésser-en-el-món.
El segUent text (1956-a) ens ho diu ben clar i no deixa

de traslluïr una referència implícita a alguna transcendèn

cia de tipus moral o religiós.

"En la investigació analítico-existencial hem
d'acontentar-nos amb destacar fenomenològicament,
mitjançant la comprensió analítico-existencial i
sobre el rerafons de l'existència o ésser-en-el
mon en general, l'essencia d'una forma o d'un de
terminat procés fàctic de l'existencia, i amb des
criure-la en la singularitat dels seus trets fona

� -

mentals. Es cosa del tacte fenomenològic i de l'ex-
periència analítico-existencial el determinar on--
podem o hem de deturar-nos en aquesta comprensió i
descripció. Però, en tot cas, només es podrà dir
que s'ha entès l'essència en la seva singularitat
pròpia -tant si és d'una forma com d'un procés
existencial- quan s'ha comprès tant en relació amb
la mundanitat del món en qüestió -de l'estructura
del per a que de la referència, val a dir de la
conformitat o significativitat- com respecte d'allò
en-benefici-del-qual l'existència s'encamina en-er
seu respectiu poder-ésserll•

Tard o d'hora arribarem a entendre que per a Binswanger
la transcendència objectiva és ço universal: "amb freqüència
els homes creuen que si han de pensar quelcom ha de ser quel
com de particular. Però això és un engany". Aquestes frases

són de Hegel i Binswanger (1956-a) les accepta amb entusias

me. Segons Hegel, admet Binswanger, l'esperit, en tant que

mera particularitat perd l'objectivitat; en tal particulari
tat no és universal.

"Només com consciència de l'universal la conscièn
cia és consciència de la verltat; però la conscièn
cia de la particularitat i de l'acció, en tant que

particular, val a dir, una originalitat que es co�
verteix en una propietat del contingut o de la fOE
ma, això és el no vertader i el dolent. L'error

consisteix, doncs, en l'afllament del pensar; el
dolent i equivocat consisteix en apartar-se de
l' unlversaP' •

No entenem com pot encaixar aquesta tesi hegeliana amb

l'existencialisme i la fenomenologia. Aquella sospita que

teníem se'ns confirma: l'ambigüitat de Binswanger prové d'un
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rerafons essencialista de tipus psiquiàtric, filosòfic i re
ligiós del que no s'ha acabat d'alliberar del tot malgrat
que en molts casos i en el seu plantejament constant, es mo�
tra oposat a la psiquiatrització i a la psicopatologia.

Així, per exemple, retreu a !lla psicopatologia -que és

diametralment oposada a l'Anàlisi Existencial- l'objectiva
ció de l'existència que converteix en quelcom d'impersonal
anomenat "ps i.que Ir

••• Per comptes d'establir en la conscièn

cia l'experiència de la sèrie, construeix la sèrie d'expe
riències!l (Binswanger, 194-5-b).

I, semblantment a la Psicoanàlisi li retreu que tlmentre

l'Anàlisi Existencial penetra en el significat i contingut
del llenguatge verbal i d'altres formes d'expressió a base

de les quals interpreta el món i l'ésser en el món com fenò

men històric i, conseqüentment comprèn l'ésser humà tal com

es mostra en els seus propis termes a través d'aquests fenò

mens, per contra la Psicoanàlisi transforma la temporalitza
ció en cronologia (en la sèrie d'esdeveniments ordenats so

bre la línia del temps), l'existència en objecte, la transfoE
mació existencial en un procés genètic-evolutiu, els fenòmens

biogràfics en símptomes de certes vicisituds de les forces

instintives i així successivament!l (Binswanger, 194-5-b).
Estem d'acord amb Binswanger en aquestes crítiques que

parteixen d'una autèntica concepció existencialista de l'exi�
tència, però que ell no porta fins a les seves últimes cons�
qüències. l és en aquesta manca de coherència

creiem que el sistema de Binswanger fluixeja.
per això que no s'allibera definitivament del

sistemàtica on

Com també és
, . . "

corse pSlqula-

tric i psicoanalític i es conforma en recomanar actituds g�

nerals, comprensions analítico-existencials de l'existència

i d'altres andròmines, sense treure'n una metodologia clara.

Estem d'acord amb Mucchielli (1967) que l'eclecticisme

pràctic -i àdhuc teòric- de Binswanger i els seus seguidors,
l'actitud conseqüentment ambigua respecte a la tècnica i me

todologia psicoterapèutiques han impedit el desenvolupament
d'una vertadera escola de Psicoteràpia Existencial i s'han

perdut fins ara visions profundes, concepcions radicalment no
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ves que haurien permès l'elaboració d'una alternativa tera

pèutica de primera magnitud, digna de seure's al costat de

la Psicoanàlisi i de la Modificació de Conducta i de contras

tar-se amb elles.
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2.2.2.2.:

El mètode psicoanalítico-existencial (Psychanalyse Exis

tentielle)

El tipus d'anàlisi menat per Binswanger apunta més aviat

a una comprensió i investigació de les formes d'inflexió de

l'ésser que a un enfrontament dialèctic del pacient amb si

mateix, amb la pròpia responsabilitat, amb la pròpia lliber
tat, amb la reelaboració del projecte.

En aquest sentit podem dir que el mètode sartreà de la

Psicoanàlisi Existencial té una finalitat terapèutica més

immediata que no pas l'Anàlisi Existencial de Einswanger.
En efecte, Binsw��ger (1955) reconeix, manta vegada que

l'Anàlisi Existencial és un mètode d'investigació psiquiàtri
co-fenomenològic:

rrAccentuo el terme mètode d'investigació, car si
la teoria-psicoanalitica de Freud o els criteris
de Jung van sorgir de la insatisfacció en front
de la psicoteràpia prèvia, devent-se d'aquesta ma

nera el seu origen i desenvolupament a impulsos l
finalitats psicoterapèutiques, la investigació
existencial en psiquiatria va sorgir d'una insa
tisfacció davant dels interts per aconseguir una

comprensió científica; de forma que l'Anàlisi
Existencial deu el seu origen i desenvolupament
a un intent d'aconseguir una nova comprensió cien
tífica dels problemes de la psiquiatria, la psi-
copatologia i la psicoteràpia sobre l'anàlisi de
l'existència (Daseinsanalytik) tal com va ser ex

posat en la notable obra de M. Heidegger rrSein und

Zeitrr•

Així veiem en les anàlisis de Binswanger una preocupació
per la comprensió del cas al marge de l'interès terapèutic,
mentre que en Sartre hi ha en les seves anàlisis (pensem en

Baudelaire o Flaubert) una referència sempre més o menys e�

plícita a la seva responsabilitat, al seu projecte, a la

dialèctica de l'existència, en una paraula.
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Per això creiem que té raó en Martín-Santos quan distin

geix dos sentits en l'Anàlisi Existencial: un més cognosci
tiu (comprensiu o interpretatiu), l'altre més dinàmic i modi

ficador. L'opció de Martín-Santos (1964) és per a aquesta se

gona:

!lLa diferència entre aquestes dues formes de l'Anà
lisi Existencial roman ,clara: és la mateixa que

-

existeix entre descriure i modi.ficar!l.

No és difícil de suposar en aquestes paraules una aBusió

a la màxima marxista: "No n' hi ha prou amb conèixer la reali

tat, cal mod.í.ri.c ar=La'", Nosaltres pensem que una cosa no ex

clou l'altra, sinó que es complementen. És el que el mateix

Sartre ha fet amb la seva anomenada "Ps.í.c òanà.l i s.i. Existencial rr •

Sartre mateix ha tractat d'aplicar el seu mètode a l'es

tudi dels individus i les coHectivitats. Així en el cas Bau

delaire (1946-c), en Genet (1952) i més tard en el de Flau

bert (1971/1972), en la pròpia anàlisi autobiogràfica: "Le s

Ho'ts " (1963) o en "Réf'Lexaoris sur la question juive!l (1946-b).
De tots aquests estudis !lpsicoanalítico-existencials!l es

collim, en primer lloc, el cas Baudelaire per la seva clare

dat i ajustament al mètode prefigUrat a !lL':Etre et le Néant!l

(1943), així com per la seva brevetat, tot fent esment d'al

tres estudis sartreans (Genet, Flaubert) en la impossibilitat
d'encabir en aquestes pàgines la síntesi de tota la seva prQ
ducció.

Les anàlisis i descripcions de Sartre no tenen, evident

ment, una finalitat psicopatològica, ni una intenció terapè�
tica, però contenen, tanmateix, una deu inexhaurible de llum

que iHumina la comprensió �ntropològica de l'existència hu

mana i una crida radical a l'assumpció de la pròpia lliber
tat que és la base de la salut psíquica i l'autenticitat de

l'existència.
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a) Baudelaire

En el seu estudi sobre Baudelaire (1946-c) tracta de mos

trar de manera concreta que el que s'anomena destí d'un home

és sempre idèntic a la seva lliure elecció de si mateix. Bau

delaire va escollir sempre existir per-a-si tal com apareixia
a la mirada dels altres. "Baudelaire és l' home que ha esco

llit veure's com si fós un altre; la seva vida és només la

història d'aquest fracàs".
La vida del gran poeta va estar sotmesa a l'encanteri

d'una passió de coincidència amb si mateix, l de ser justifi
cat per la mirada dels altres. Al començament Baudelaire cer

cà la definició i la justificació de la seva essència a tra

vés dels ulls de la seva mare que adorava. f1és endavant fo

ren altres persones, especialment algunes formoses i fredes

dones, la mirada de les quals se li feia necessària per sa

ber qui era i justificar el seu ésser. En el seu llibertinat

ge amb prostitutes s'imaginà estant sota l'austera mirada

d'una d'aquestes dones similars a deeses que el veurien com

era i el lliurarien de la responsabilitat dels seus actes

lliures. La seva identificació amb Satanàs és el símbol del

nen desobedient i obstinat, que demana ser justificat en la

seva peculiar essència per la mirada paterna.
Precisament l'esquerda que s'introduí en la seva vida

fou la separació de la seva mare a causa de les segones nÚE
cies d'aquesta: hi havia doncs, en l'existència, un esdeve

niment que ell no havia pogut soportar: el segon matrimoni

de la seva mare. Sobre aquest tema era inexhaurible i la se

va lògica es resumia sempre així:

"Quan es té un fill com jo -com jo era es sobreen
tèn- un hom no s'ha de tornar a casarll•

Aquesta ruptura sobtada i el desfici que en resultà va
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llançar-lo sense transició a l'existència personal ••• descQ
brí, avergonyit, que ell era un, que l'existència li havia

donat per a no res.

Arribem ací a la tria original que Baudelaire va fer

d'ell mateix, a aquell lligar-se absolut pel qual cadascú

de nosaltres decideix en una particular situació allò que

serà i allò que és.

Tothom ha pogut observar en la pròpia infància -diu Sar

tre (1946-c)- l'aparició fortuïta i trasbalsadora de la cons

ciència de si mateix. Aquesta fulgurant intuïció és perfec
tament buida: l'infant acaba d'adquirir la convicció que no

és un qualsevol, mentre que, en adquirir-la, és quan esde-
,

vé, precisament, un qualsevol. Es un altre que no són els al

tres, això és segur, però cadascún dels altres també és un

altre. Ha fet la prova purament negativa de la separació i
la seva experiència ha estat sobre la forma universal de la

subjectivitat, forma estèril que Hegel defineix com la igual
tat Jo=Jo •••

tlSóc un altre jo. Un altre que no pas tots vosal
tres que em feu patir. Em podeu perseguir en la

carn, però no pas en la meva 'alteritat"'.

L'actitud original de Baudelaire és la d'un home que ob

serva. Que s'observa a si mateix com Narcís. No hi ha en ell

cap consciència immediata que no sigui traspassada per un

cop d'ull acerat. Baudelaire no s'oblida mai. La singulari
tat profunda de Baudelaire és que és un home sense immedia

tesa. Obsedit per la intuïció de la seva pròpia singularitat

formal, comprèn que això és el patrimoni de tothom. l ales

hores s'endinsa en la via de la lucidesa per a descobrir

aquella pròpia naturalesa singular i el conjunt dels trets

que puguin fer d'ell el més irreemplaçable dels éssers. Pe

rò allò que troba en aquest camí no és la seva fesomia parti

cular, sinó els modes indefinits de la

sal.

. ,. .

conSClenCla QDlVer-

Ara, la consciència s'agafa, primerament en la seva com

pleta gratuïtat, sense causa i sense finalitat, increada, i�
justificable, sense tenir cap més títol per a l'existèr.cia
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que el sol fet que ja existeix. l enfora seu no es podrien
trobar pretexts, excuses o raons de ser, per tal com per a

ella no pot existir res si de bon començament no en 'pren

consciència, per tal com res no té cap més sentit que el que

ella li vulgui donar. D'aquí la intuïció tan profunda en Bau

delaire, de la seva inutilitat. Una mica més enllà veurem

que la seva obsessió del surcidi és, per a ell, més aviat

un mitjà de protegir la vidà que no pas d'acabar-la. Però

si ha pogut pensar tan sovint en el surcidi és perquè se

sentia un de massa.

"Em mato -escriu en la famosa carta de 1845- perquè sóc

inútil per als al tres i perniciós per a mi mat e í.x'",

l no cal creure pas que se senti inútil perquè és un jo
ve burgès sense cap professió, a qui manté encara la família

als vint-i-quatre anys. Més aviat; és tot el contrari: si no

ha après cap ofici, si s'ha desinteressat per endavant de

tota mena d'empresa, és perquè ja ha mesurat la pròpia i ra
dical inutilitat: IlSer un home útil'm'ha semblat sempre una

cosa fastigosall•
Per a Baudelaire la vida només té un atractiu: el joc.

Però el joc li apareix absurd si es pregunta per la seva fi

nalitat. Baudelaire té mandra de tot, car no és capaç de pre�
dre's seriosament les seves pròpies empreses.

Aquests temes serveixen a Sartre (1946-c) per encarnar

en la figura de Baudelaire les seves tesis exposades en

"L':Etre et le Néant" (1943). Aquesta mandra no és altra cosa

que l'efecte de la llibertat tal com és sentida per Baude

laire: la llibertat és la indeterminació.

"BaudeLa'i r-e sap que no és causa ni efecte, i con

tra allò que serà demà avui no pot fer-hi res. Es
lliure i això vol dir que no pot trobar ni en ell,
ni fora d'ell, cap recurs contra la seva lliber
tat. S'hi aboca, se la mira i davant d'aquest abis
me li roda el cap:

!lTant en la cosa moral com en la física sempre he

tingut la sensació d'abisme, i no pas solament de
l'abisme del son, sinó de l'abisme de l'acció, del

somni, del record, del desig, de l'enyor�Dça, del
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remordiment, de la bellesa, del nombre ••• Ara sem

pre tinc vertigen!!:

Inutilitat, absurditat, nàusea, fàstig. vertigen,
són sensacions que expressen la consci�ncia de la
gratuftat de la indeterminació radical. El deter
minisme és assegurador: qui coneix les causes pot
actuar per les causes. Però l'indeterminisme dema
na coratge, el coratge d'ésser, com diria Paul Ti
llich!!.

-

!!Cercava el reflex d'un cert Charles Baudelaire,
fill de la generala Aupick, poeta endeutat, amant
de la negra Duval, i els seus ulls han trobat la
condició humana: aquesta llibertat, aquesta gra
tuïtat, aquest abandonament, que tanta por li
fan, és la part de tothom i no el seu lot parti
cular ... Aquesta essència fixa i singular que ell
busca, potser només és visible als ulls dels al
tres. Potser per a si mateix no s'és com una cosa.

Potser, fins i tot, no s'és en absolut: sempre en

interrogació, sempre en pròrroga, potser cal fer
se per-pè+uament t",

-

Però Baudelaire va intentar defugir aquest enfrontament

amb Sl mateix i es va buscar en els ulls dels altres.

!!És l'home que tot sentint de la manera més pro
funda la seva condició d'home ha cercat de la ma

nera més apassionada de dissumular-se-la!! (Sar-
tre, 1946-c).

Com que Baudelaire se sent lliure, haurà d'inventar per

ell mateix el Bé i el Mal. La consciència ha de crear-se els

seus propis valors el sentit del món i de la seva mateixa vi

da: la significació. És per la creació que ell definirà el

fet humà, no per l'acció. L'acció suposa un determinisme.

L'home d'acció s'interroga sobre els mitjans, mai sobre les

finalitats. No hi ha ningú més lluny de l'acció que Baude

laire: !!EJ:s al tres homes són gent de la gleva, fets per a

l'estable, és a dir, per a exercir allò que en diuen profe�
sions!!. La creació, en canvi és pura llibertat, abans d'ella

no hi ha res; comença per produir els propis principis i in

venta, abans de tot, el seu fi, participa, aleshores, de la

gratuftat de la consciència. Aquesta gratuïtat és erigida en

objectiu. Això és el que,en part, explica l'amor de Baude

laire per l'artifici ••• La gran ciutat és el reflex d'aquest

abisme; la llibertat humana.
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Conclou Sartre (1946-c) que fóra lògic que Baudelaire en

tregat a la creació absoluta hagués començat per establir la

base de totes les altres creacions, una escala de valors.

Caldria esperar que hagués donat proves d'una ardidesa neitz

scheana en la recerca del Bé i del Mal, del seu Bé i del seu

Mal • .Ara bé: allò que colpeix en examinar de prop la vida i

les obres del poeta, és que les nocions de moral que té les

ha arreplegat d'altri i no les ha posat mai en qUestió •••
Si hagués decidit només una vegada discutir els principis

en nom dels quals el general Aupick i Ancelle el condemnàven,
s'hauria alliberat. Però se'n guardà prou: adoptà sense dis

cussió la moral del padrastre:

!!Resurn de saviesa: Llevar-se, pregària, treball •••
El treball engendra forçosament els bons costums,
sobrietat i castedat, conseqUentment la salut, la

riquesa, el geni successiu i progressiu, i la ca

ritat. !!Age quod agis!! ••• En tots els temps i to
tes les nacions han calgut déus i profetes per en

senyar (la virtut) a la humanitat animalitzada
i ... l'home tot sol, hauria estat impotent per a

descobrir-la!!.

Però perquè Baudelaire va esmerçar forces i temps en m�
tenir aquelles normes que el feien culpable, perquè va estar

sotmès a la heteronomia que de bon començament el condemna

ven a la mala consciència? Sartre troba la raó d'aquesta anti

nòmia en la por a la llibertat de Baudelaire (Fromm). La gran

llibertat creadora de valors emergeix del no-res, i li fa

por: la contingència, la injustificabilitat, la gratu�tat,
assetgen sense repòs a aquell que prova de fer sorgir al món

una realitat nova. Si és en efecte, absolutament nova, ningú
no la demanava, ningú no l'esperava, hi és de més a la terra,

igual que el seu autor.

És dins el món establer on Baudelaire afirma la seva sin

gularitat, és en la vida quotidiana on vol fruir de la seva

alteritat. De primer s'enfronta contra la mare i el padras
tre en un moviment de revolta i de furor.

Però precisament es tracta de revolta i no de revolució.

La diferència rau en que el revolucionari vol canviar el món,
l'ultrapassa envers l'esdevenidor, cap a un ordre de valors

que ell inventa; el revoltat va amb compte de mantenir intac

tes els abusos que el fan sofrir per tal de revoltar-se con-
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tra ells, com més els ataca, més els respecta obscurament.

Baudelaire no ha pensat mai en destruir la idea de família,
sinó tot al contrari: pOdríem dir que mai no va passar de

l'estadi de la infància. Els pares resten encara per a ell

uns ídols odiables, però ídols, i els planta cara en actitud

de resentiment, no de crítica.

Aquesta por a la llibertat que mostra Baudelaire té una

explicació, en Sartre, molt similar a la de Fromm: és la por

a la solitud, la superació de la qual té com preu la renún

cia a la llibertat, val a dir l'alteritat. La llei de la so

litud, diu Sartre (1946-c) es podria expressar així: IICap h�
me no pot descarregar-se en els altres homes del compte de

justificar la pròpia existènciall•

Baudelaire no podia passar més d'una hora sol. La falta

que retreurà als seus pares serà la de fer constatar l'aban

dó en que l'han deixat i la unicitat menyspreadora l menys

preada de què s'enorgulleix. És als pares a qui ha de fer

horror. l aquest horror que senten els déus davant la pròpia
criatura serà alhora càstig per als pares i consagració d'ell,
el fill.

Sartre (1946-c) desprecia la interpretació edípica del

cas Baudelaire, el que ell més aviat diria que no va voler

liquidar el complex teològic que assimila els pares a divini

tats perquè allò que li ha calgut per a poder esquivar la

llei de la solitud i trobar en altri un remei contra la gra

tuïtat, ha estat conferir als altres, a uns certs altres, un

caràcter sagrat.
El que ell demana no és pas ni amistat ni amor, ni reIa

cions d'igual a igual: no va tenir amics, a tot estirar va

tenir algun confident de baixa mena. Ell demana jutges, uns

éssers que pugui situar deliberadament fora de la contingèg
cia original, que existeixen, en una paraula, perquè tenen

el dret d'existir i els decrets dels quals li confereixen,
al seu torn, una naturalesa estable i sagrada. Consent a pas

sar per culpable als ulls llurs: el culpable també té la se

va funció en un món teocràtic. Per a ell no és primer la
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llei, sinó el jutge. Es tot fent el Mal conscientment que

Baudelaire dóna la pròpia adhesió al Bé.

Ell vol fer-se allò que és. Vol crear-se ell mateix,
però tal com el veuen els altres. Vol ser aquesta naturale

sa contradictòria: una llibertat-cosa. Fuig de la terrible

veritat que la llibertat només es limita ella mateixa, i mi

ra de contenir-la dins de quadres exteriors. El seu ideal

fóra ésser la causa de si mateix, però alhora ser produït
d'acord amb un pla diví, cosa que li calmaria l'angúnia i
li justificaria l'existir: en una paraula reclama ésser

lliure -que vol dir gratuïtat injustificable en la mateixa

independència pròpia- i ésser consagrat -que implica que la

societat li imposa la funció i fins la naturalesa i tot.

D'altra banda, però, menysprea el que és útil i l'acció.

Baudelaire té massa el sentit de la creació per a acceptar
el paper de l'obrer. En aquest sentit podem entrellucar la

significació de la seva vocació poètica: són productes de

substitució i representen el sadollament simbòlic d'un desig
d'autonomia total, d'una set de creació demiúrgica, suceda

nis de la creació del Bé que ell mateix s'ha prohibit, gra

tuïtat de la consciència, perfectament inútils.

Vol dir doncs, que es troba en aquesta situació contra

dictòria: d'una banda vol manifestar el seu lliure albir ac

tuant únicament per finalitats només seves, i de l'altra

vol amagar-se la gratuïtat i limitar-se la responsabilitat

acceptant les finalitats preestabler-tes de la teocràcia.

A la seva llibertat només li resta un camí: triar el mal.

No es tracta de collir la fruita prohibida, encara que sigui

prohibida, sinó perquè és prohibida. Sartre (1946-c) distin
geix ací clarament entre el que fa el mal conseqüentment a

Qnes motivacions positives, d'acord amb si mateix, amb allò

que considera el seu bé per molt que socialment o externa

ment es judiqui un mal, però que obeix a uns motius concor

dants, i el qui fa el mal pel mal.
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IIFer el mal pel mal és exactament fer d'una mane
ra expressa el contrari d'allò que es continua
considerant el Bé, és voler allò que hom no vol,
perquè el Bé encara es defineix com l'objecte i
el fi de la volu�tat profunda. Tal és justament
l'actitud de Baudelaire!!.

Només que deixés un moment d'afirmar l'ordre establert,
la seva cor:sciència estaria d' acor-d amb ella mateixa, el

Mal d'un sol cop es transformaria en Bé i ultrapassant to
tes les ordres que no sortissin d'ell mateix adquiriria una

responsabilitat total.
D'ací el seu horror a la vida, a la naturalesa i el seu

gust per la ciutat i l'artifici, per les categories conser

vadores de Joseph de Maistre.

La seva sexualitat mistificada ha de ser entesa en aquest
sentit. Baudelaire fa l'amor a distància, la possessió físi
ca no li feia cap goig particular, la voluptuositat està en

acaronar, no en abraçar. L'acte sexual propi ament dit li fa
horror perquè és natural i és una comunicació amb l'altre.

!!Fotre és aspirar a entrar en un altre i l'artista no surt

mai d'ell mateix!!. Baudelaire era el I1voyeur!!, el fetitxis

ta, que realitza la possessió simbòlicament.

L'essencial és que adorava la vida, però la vida encade

nada. És per això que, en conjunt, va concebre el pecat, fo

namentalment sota la forma d'erotisme. Res com els actes

nuls i eixorcs, sense posteritat, fantasmes dolentes, més

aviat vistes o suggerides que no pas realitzades no fa se�
tir més la llibertat i la solitud.

La forma de viure la seva llibertat és la gratuïtat, no

la responsabilitat, el compromís o l'autodeterminació. Bau

delaire no pot ni vol Vlure l'ésser o l'existència fins al

capdevall de tot.

En ell no hi ha res simple: !!Tinc una ànima tan singular
que no m' hi reconec pas j o mat e í.x'", La tria que fa d'ell ma

teix la duu ben enfonsada dintre seu, i no la distingeix
perquè ell només fa un de sol amb si mateix.

!!F'erò tampoc cal assimilar una lliure elecció
d'aquesta mena a les foscors químiques que els

psicoa�alistes releguen a l'inconscient. Aque�
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ta elecció de Baudelaire és la seva consciència,
el seu projecte essencial ••• aquesta tria origl
nal és originalment de mala fe".

Tota la seva vida sembla un càstig, però un càstig bus

cat i meditat llargament: Va cercar i va trobar el consell

de família, la comdemna dels poemes, el fracàs de l'Acadè

mia i aquella mena de celebritat irritant que era tan lluny
de la glòria que ell somniava.

Feia còrrer d'ell tota mena de rumors adients a humiliar

lo i no es va estalviar res per a passar per pederasta. "Qual
sevol altre que no fos ell -diu Asselineau- s'hauria mort

dels ridículs que feia per gust i els efectes dels quals el

divertien". l ell mateix escriu a "Le s Fusées": "Quan hagi
inspirat el fàstic i l'horror universals hauré conquistat la

solitud".

La brutícia, la misèria física, la malaltia i l'hospital
heus ací el què el sedura de l'esfarrifosa jueva Sara:

"
... el seu front més pelat que un leprós. Només

té vint anys, la pritera ja caiguda li penja a

banda i banda, i tanmateix, rebolcant-me cada
nit pel seu cos, talment com un nadó la hi mamo

i la hi mossego ••• la llepo en silenci amb més
fervor que l'ardent Magdalena els dos peus del
Senyor. La pobra criatura, en el plaer ofegant-se,
té de roncs sanglots el pit inflamat i jo endevi
no pel soroll del seu respir brutal, que sovint
ha tastat el pà de l' hospitalli •

Baudelaire ha triat el sofrir. El dolor, diu ell, és la

noblesa. La carta pDojectada a J. Janin, és prou per demos

trar que havia triat de sofrir més que ningú: "S0u un home

feliç vos; us planyo, senyor, de ser-ho tan fàcilment. Ja

cal que hagi caigut ben avall un home per a considerar-se

feliç ••• Vos sou feliç, fàcil d'acontentar, doncs? Us planyo
i considero el meu malhumor més distingit, que no pas la vos

tra beatitud ••• Tinc raons molt serioses per a plànyer qui
no estima la mcr-t ";
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Baudelaire s'embriaga amb la certitud que ell val més

que aquest món per tant com n'està malcontent. Tot allò que

existeix havia d'existir: res no pot ser altra cosa que la

que és: heus ací el punt de partida tranquiHitzador. L'home

somia allò que no pot ser, allò irrealitzable, allò contr�
dictori: heus ací els seus títols de noblesa, la seva espi
ritualitat negativa, per la qual la criatura se situa com

un retret davant la creació i l'ultrapassa: !!Jo sóc Satan!!.

No és pas per casualitat que Baudelaire veu acomplert en

Satan el tipus de la bellesa dolorosa. En aquest joc de qui
perd, guanya, Es el vençut, en tant que vençut, qui s'enduu
la victòria. Orgullós i vençut, amarat del sentiment de la

pròpia unicitat davant del món, Baudelaire, s'assimila a Sa

tan.

Per a molta gent, diu Sartre (1946-c), aquest retrat deu

haver decebut una mica. Efectivament per a molta gent Baude

laire és simplement l'autor de !!Les Fleurs du Mal!! i conside

ren ben .í.nútri.L totes les recerques que no serveixin per a

acostar-nos al fet poètic baudelairià.

Però els trets del caràcter empíric, per bé que són els

primers que es troben no són pas els primers que es formen.

Aquests trets ma�ifesten la transformació d'una situació per

una tria original, són complicacions d'aquesta tria, coexis

teixen en cada tret les contradiccions que l'esquincen, però
reforçades i multiplicades pel contacte amb la diversitat

dels objectes del món.

La tria que hem descrit, aquest perpetu fer la balança
entre l'existència i l'ésser queda enlaire sinó es manifes-

,

ta a través d'una actitud concreta i particular. !!Es per

això que calia fer veure la tria baudelairiana abans d'exa

minar-ne la conducta!1. Aquest principi és la base o el pun

tal de tota l'anàlisi o Dsicoanàlisi existencial de Sartre.
"

Segons aquest principi s'explica l'aversió per la Natu-
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ra: la naturalesa no ensenya, obliga; el crim és originàri�
ment natural, la virtut, per contra és artificial. El mal

es fa sense esforç, naturalment, per fatalitat; el bé sem

pre és producte de l'art. Allò que fa horror al nostre au

tor és la vulgaritat, la naturalitat, no el mal, car el mal

baudelairià, el mal satà�ic, és un producte deliberat, arti
ficiós.

A l'origen d'aquest antinaturalisme Sartre hi veu la re

volució industrial del segle XIX i el maquinisme, propi de

Comte (antinatura), Marx i Engels (artificis). Les doctri

nes són diferents però l'ideal és el mateix: es tracta de

la institució d'un ordre humà, directament oposat als errors,

a les injustícies i als mecanismes cecs del món natural. Allò

que distingeix aquest ordre de la IIciutat dels fins!! que Kant

va concebre a l'acabament del segle XVII i que ell també opo

sava a l'estricte determinisme, és la intervenció d'un fac

tor nou; el treball. Ja no és per les soles llums de la raó

que l'home imposa el seu ordre a l'Univers: és pel treball i

singularment pel treball industrial.

Baudelaire havia estat sempre per la idea que les coses

són pensaments objectivats i com solidificats. Però les rea

litats naturals no tenen per a ell cap significació: no vo

len dir res:

!!L'aigua en llibertat m'és insuportable, la vull
presonera i engrillonada en els murs geomètrics
d'un moll!!.

Si l'home agafa por a la natura és perquè se sent pres

en una existència amorfa i graturta que l'amara tot de gra

turtat: ell ja no té lloc propi en cap banda, és posat a la

terra sense cap fi, sense cap raó d'ésser, com una herba

qualsevol o una tofa de ginesta:

!!Jo no creuré mai que l'ànima dels deus habiti en

les plantes i fins i tot suposant que hi habités
me n'ocuparia mediocrement i consideraria la meva

com d'un preu força més alt que la dels llegums
sarrt i.r.í.ca'ts " •

A les ciutats, per contra, voltat d'objectes precisos

que tenen l'existència determinada pel seu paper i que tots



-739

duen l'aureola d'un preu o d'un valor, se sent trànquil, li
envien el reflex d'allò que vol ser: una realitat justific�
da.

L'eternitat biològica de la paternitat la troba insupor
table, ell ha d'ésser un exemplar únic: l'home rar s'enduu

a la tomba el secret de la seva fabricació, vol ser totalment
estèril perquè és l'única manera de donar-se més preu. TIRes

no m'agrada tant com ser so.l '", Baude1aire rebutja la natura

litat, el fer com tothom, les necessitats 'de tothom, menjar,
dormir, fer l'amor: quina vulgaritat, quina bogeria! La natu

ra és en nosaltres la cosa oposada a la raresa i a l'exquisi
desa.

Cada un de nosaltres tria dintre seu, entre els propis
components, aquells dels quals dirà: sóc jo. Els altres els

ignora. Baudelaire ha escollit no ésser natura, sinó el per

petu i crispat refús del seu natural. Aquesta selecció arbi

trària i lliure que fem en nosaltres mateixos constitueix,
la majoria de vegades, allò que se'n diu el nostre Tlestil de

vidal! (Adler !).
D'ací aquell culte a l'agençament personal i al vestit

que han de tapar la nuesa massa natural, d'ací les fantasies

que de vegades gairebé toquen el ridícul com pintar-se els

cabells verds (moda Punk I).

TlJo només crec en el treball pacient, en la veri
tat dita en bon francès i en la màgia de la parau
la justall•

Així sense negar del tot el fet poètic Baudelaire somnia

en substituir-lo per la tècnica pura. És en l'esforç i en la

feina on aquest mandrós veu el patrimoni de l'escriptor i no

pas en l'espontaneïtat creadora. Aquest gust per la minucio

sitat en l'artificï permet de comprendre que es passés tan

llargues hores corregint un poema per antic que fos i per

allunyat del propi humor que es trobés, que no pas escriure'n
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un altre de nou.

Sartre està fent ací, a nivell de crítica bio-literària

l'anàlisi d'un símptoma des d'un punt de vista fenomenolò

gico-existencial, talment com un hom ho podria fer amb un

símptoma esquizofrènic: l'artificiositat o l'antinaturali

tat és una de les categories fonamentals del projecte exis

tencial de Baudelaire, que naturalment no es manifestarà so

lament en el seu estil literari, sinó també en la seva vi

da, la seva forma de fer l'amor, de vestir, de preferir la
ciutat i els jardins versaillescos als boscos salvatges. En

expressió de Pascal podríem dir que és l'esperit de géome
trie én oposició a l'esperit de finesse. Baudelaire exigia
de Jeanne que es vestís per a fer l'amor •••

IIJo confonia l'olor de les pells amb l'olor de
les dones ••• En fi, jo estimava la mare per la
seva e.l.egància'' •••. IINo us descuideu el pintall�
vis fi

•

Aquest solitari que tem la solitud ha regulat la qüestió
de les relacions socials imaginant unes relacions màgiques
de participació entre els isolats, la majoria dels quals són

morts: la societat dels artistes. Més enllà de l'artista que

encara cerca crear ha projectat un ideal social d'eixorquia
absoluta on el culte del jo s'identifica amb la supressió
d'ell mateix. Ha creat el paràsit dels paràsits: el dandi p�
ràsit del poeta, que és, al seu torn, paràsit d'una classe

d'opressors. El mot dandi, diu Baudelaire

flimplica una quinta essència de caràcter i una

inteBigència subtil de tot el mecanisme moral

d'aquest món, però d'altra banda aspira a la in
sensibilitatll•

Aquest dandi pervers i excèntric és tanmateix, ell. No

més el sol fet de sentir-se fitat per aquells ulls el fa sen

tir solidari de totes les mentides que diu. Es veu, es lle

geix en el ulls dels altres i frueix en la irrealitat d'aquest
retrat imaginari.

La gent es queda parada que de vegades agafi els aires
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d'una dona i busca en ell senyals d'una homosexualitat, que

mal no se li ha vist. Però cal tenir present que la femini

tat ve de la condició i no pas del sexe. Sartre (1946-c) d�
mostra com la dona burgesa té com a caràcter essencial de

Erendre profundament de l'opinió. Vagorosa i mantinguda s'i�
posa tot agradant; es guarneix per a agradar, i el vestit i
el maquillatge en part l'ensenyen i en part la dissimulen.

Qualsevol home que es trobi vivint en una condició sem

blant, també d'una manera semblant s'endossarà la feminitat.

Baudelaire es troba en aquest cas: no éS guanya la vida amb

cap feina; això vol· dir que els diners que el fan viure no

són pas la remuneració de cap servei social objectivament
apreciable, sinó que depenen del judici que facin d'ell. Alho

ra la tria original que ha fet d'ell mateix implica una cura

extraordinària i constant de l'opinió. Ell sap que el veuen,
sent les mirades perpètuament al damunt i vol plaure i des

plaure a la vegada. Plaure per pertanyer als altres, desplau
re per recuperar-se a si mateix. El més petit gest que fa és

per al públic.

El dandisme de Baudelaire és, però, un mite, un somnl con

reat dia a dia i que dóna lloc a un cert nombre d'actes sim

bòlics, però que sap que és un somni. Per a ser dandi -segons

diu ell mateix- cal haver estat pujat en el luxe, posseir una

fortuna considerable i viure en l'ociositat. Però ni l'educa

ció que va tenir ni la seva ociositat no responen a aquestes

exigències. Desclassat sí que ho és: ha caigut en la bohèmia,
és el fill de la "senyora ambaixadora" que ha tirat pel mal

cap. Però aquesta desclassació real no correspon de cap de

les maneres a la ruptura simbòlica que acompleix el dandi.

Baudelaire no s'ha situat pel damunt de la burgesia, sinó pel
dessota. La burgesia el manté, i el dandisme és un somni de

compensació.
La imatge pròpia que busca en els ulls dels altres se li

escapoleix contínuament. Tanmateix potser és possible de veu

rels com els altres el veuen. N'hi hauria prou amb establir
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una distància, per petita que fos, entre els seus ulls i la

seva imatge, entre la pròpia lucidesa reflexiva i la cons

ciència reflexionada.

El narcicista que es vol desitjar es maquilla i es dis

fressa, es planta davant d'un mirall i amb tot aquest equi
patge aconsegueix de mig desvetllar-se un feble desig que va

adreçat a l'enganyadora aparença d'alteritat. Així doncs,
Baudelaire s'agença i es disfressa per a sorprendre's; a la

Fanfarlo confessa que es mira a tots els miralls: és que s'hi

vol descobrir tal com és. No tolera en ell mateix cap mena

d'espontaneïtat: de seguida la traspassa de lucidesa i es PQ
sa a representar aquell sentiment que volia sentir. Així es

tà segur d-résser el propi amo, la creació surt d'ell i alho-
,

,
,

ra es l'objecte creat. Es allo que Baudelaire anomena el seu

temperament de comediant!

Disfressar, heus ací l'ocupació favorita de Baudelaire:

disfressar-se el cor, els sentiments, la vida. Persegueix
l'ideal impossible de crear-se ell mateix. Treballa per no

més deure's a si mateix: es vol refer, es vol corregir tal
com es corregelx un quadre o un poema: vol ser, en ell mateix,
el seu propi poema: heus ací la seva comèdia. Ningú no ha vis

cut més profundament en la seva contradicció insuperable,
l'activitat creadora: heautontimorÚillenos.

El dandisme, l'artificialisme i la comèdia miren de po

sar-lo en possessió d'ell mateix. Però quan li convé busca

una sortida per tal de defugir la llibertat i la responsabi
litat conseqüents:

"Es t.i c malalt, malalt. Tinc un temperament execra

ble per culpa dels pares. l em vaig esfilagarsant
per causa d'ells. Heus ací el que és ésser fill
d'una mare de vlnt-i-set anys i d'un pare de setan
ta-dos. Unió desproporcionada, patològica, senilll:-

No era pas veritat, el pare era deu anys més jove del que

ell el vol fer passar. Com sempre Baudelaire es reserva una

sortida.

En d'altres casos aquesta coartada són forces misterio-
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ses, diabòliques exteriors a l'home que el menen a actuar

en contra de la seva voluntat:

!!Més d'una vegada he estat víctima d'aquelles cri
sis i d'aquells impulsos que ens autoritzen a creu
re que els dimonis maliciosos llisquen fins dintre
nosaltres i ens fan acomplir, sense saber-ho les
més absurdes voluntats ••• l'esperit de mistifica
ció participa molt d'aquest humor, histèric segons
els metges, satànic segons aquells que pensen una
mica més bé que els metges, que ens empeny sense
resistència vers una muqió d'accions perilloses o

inconvenients!!.

La mistificació dels actes gratufts, dels ritus essen

cials del dandisme esdevenen ara, de sobte, el resultat d'i�
pulsions malefdes i externes. Ell no n'és la causa, sinó la

víctima. Com de costum, però ha deixat una porta oberta, ell
no creu en 'el dimoni. A Baudelaire l'esgarrifa la responsabi
litat així com la condició temporal de l'home. Perquè el pa�
sat sigui definitivament el que és, inalterable i imperfecti
ble, perquè el mateix present canvii la pròpia ufanor i in

quietant disponibilitat en la immutabilitat dels anys esco

lats, ell triarà de considerar-se la vida des del punt de vis

ta de la mort, com si una fi prematura l'hagués glevat. A ca

da instant, viu encara, és ja més enllà de la tomba: la prò
pia i irremediable existència la té allà davant dels ulls,
com un destí. A cada .instant es posa en condicions d'escriu

re unes Memòries de la meva vida morta.

Així pot jugar, una vegada més, a dos costats: el senti

ment de llibertat li fa menys insuportable la inalterabili

tat, sense recurs, del propi destí, però la certitud de tenir

un destí és excusa perpètua de les pròpies faltes i astúcia

triada per a alleugerir el fardell de la pròpia autonomia.

Poques existències més estancades que la seva. Ell a

vint-i-cinc anys ja havia enllestit tot el joc: tot s'havia

aturat: havia provat sort i havia perdut per sempre més. El

184-6 ja havia disipat la meitat de la fortuna, havia escrit

la majoria dels poemes, havia donat forma definitiva a les
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relacions amb els pares, havia arreplegat el mal veneri que

lentament l'havia de corcar, havia trobat la dona que pesa

ria com ún plom damunt totes les hores de la seva vida i ha

via fet el viatge que l'havia de proveir per a tota l'obra

d'imatges exòtiques. Ja només li restava sobreviure.

Sovint els crítics han fet remarcar el domini i la tra

ça d'aquest escriptor de vint-i-tres anys. Però a partir
d'ací ja només es repeteix: sempre les mateixes baralles amb

la mare, els mateixos planys, els mateixos juraments; sem

pre les mateixes lluite� amb els creditors; sempre les ma

teixes discussions amb Ancelle per diners; cau sempre en les

mateixes culpes i en les mateixes condemnes; enmig de la de

sesperació l'iBuminen sempre les mateixes esperances.

Escriu sobre les obres dels altres, reprèn els vells poe

mes i els treballs, els retoca; s'encanta amb mil projectes
literaris dels quals els més antics ja són de la jovenesa;
tradueix els contes d'Edgar Poe; però aquest creador ja no

crea només apedaça. Cent canvis de casa i ni un viatge; no

té ni empemta per a instaBar-se a Nonfleur.

Els esdeveniments socials li llisquen pel damunt sense

ni tocar-lo. Es belluga una mica el 1848, però no demostra

cap interès sincer per la Revolució. Ell només vol que calin

foc a la casa del general Aupick. Altrament, aviat es torna

a enfonsar en els somnis morosos d'estancament social. Es

desfà més aviat que no evoluciona. Any per any se'l troba

idèntic, simplement més vell, més ombrívol, amb l'esperit més

poc ample i més poc viu, amb el cos enrunat. Per a aquell que

l'ha seguit pas a pas, la demència final, més que no pas un

accident, és el final obligat de la decadència.

Aquesta llarga i dolorosa dissolució va ser triada, ccn

clou Sartre (1946-c). Baudelaire havia triat viure a repèl
de tot. Va viure en una època que acabava d'inventar l'esde

venidor: el segle XIX és el segle del progrés, del futur:

l'esdevenidor és el que dóna sentit al present: l'època ac

tual es transitòria i, en realitat, només es comprèn en r�
lació amb l'era (de justícia social, progrés, transformació)
que prepara.

Baudelaire va haver de desplegar un notable esforç per a
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anar contra corrent. Odiava el progrés, perquè és el primat
de l'esdevenidor i l'esdevenidor justi�ica les empreses a

llarg termini. Baudelaire que no vol emprendre res, gira
l'esquena a l'esdevenidor i quan s'imagina el �utur de la

humanitat és per a donar-li la �orma d'una dissolució �atal:

"El, món s' acaball •

Per a ell, la dimensió principal de la temporalitat és

el passat i és aquest qui dóna sentit al present. Però aquest
passat no és pas una imper�ecta pre�iguració ni tampoc una

anterior existència d'objectes simplement iguals en dignitat
i en potència que aquests que coneixem nosaltres. La relació

del present amb el passat és el Progrés vist de l'inrevés,
és a dir, que l'antic determina el nou i l'explica exacta

ment com per a Comte, el superior explica l'in�erior. El �i

nalisme implicat en la noció de Progrés no desapareix pas

en Baudelaire sinó al contrari, és invertit.

En un sentit allò que Baudelaire de�uig en el passat és

l'empresa i el projecte, la inestabilitat perpètua.
Com els esquizo�rènics i els malencòlics, justi�ica la

incapacitat d'actuar tombant-se cap al ja viscut, cap al ja
�et, cap a allò irremeiable. Però en un altre sentit allò

que busca és, sobretot, alliberar-se d'ell mateix. Per a veu

re's no com ell es �a, sinó com el veuen els altres, tal com

és, caldria apoderar-se de la seva pròpia naturalesa. laques
ta naturalesa és el passat. Allò que sé és el que jo era,

perquè la llibertat present meva torna a discutir sempre la

naturalesa que he adquirit.
El passat li con�ereix la imatge de la síntesi impossible

de l'ésser i l'existència. El meu passat sóc jo. Però aquest

jo és de�initiu. Baudelaire havia triat d'ésser aquest passat

conscient; allò que negligeix, allò que té per un ésser menor

és el sentiment actual. Del present en �a un passat disminuït

per a poder-ne negar la realitat. En Baudelaire no hi ha pr�

funditat, sinó passat; és el passat el que comunica a totes

les coses la tercera dimensió:

llEncant pro�und, màgic, amb el qual ens embriaga,
en el present, el passat r-e staur-at;'",
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Baudelaire ha triat de suïcidar-se de mica en mica. Entre

la seva extrema afirmació'pròpia i la seva última negació,
també pròpia no hi ha pas la més mínima diferència. En

l'acte d'estroncar-se l'existència ell hi veu, sobretot,
com una mena de recuperació última del propi ésser: és

ell qui tirarà ratlla; ell és qui, al capdevall, en estron

car-se la vida la transformarà en una essència que serà

alhora donada per sempre i per sempre creada per ell mateix.

Així es deslliurarà de la insuportable sensació de estar al

món de massa.

Però per a gaudir dels resultats del suïcidi cal que hi

sobrevisqui: per això Baudelaire va triar dé constituir-se

supervivent i per bé que no es mata d'un cop, fa de manera

que cadascun dels actes seus sigui l'equivalent simbòlic
d'una mort que no es pot donar: Frigidesa, impotència, eixor

qui.a , manca de generositat, refús de servei,. pecat, heus ací,
tot d'equivalents del suïcidi.

Efectivament, per a Baudelaire afirmar-se és situar-se

com pura essència inactiva, és a dir, com memòria; i nega�
se és voler no ésser res més que la cadena irremeiable dels

seus records.

La creació poètica que va preferir a totes les menes d'ac

ció, s'acosta, en ell, al suïcidi, en el qual no deixa pas

de rumiar. El sedueix, primer de tot, perquè li permet d'exer

cir la llibertat sense cap perill, però sobretot perquè l'a
llunya de totes les formes de donació que tant d'horror li

fan. En escriure un poema ell no pensa pas donar res als h�
mes o, si més no, lliurar-los només un objecte inútil. No ser

veix a ningú, roman avar i clos en ell mateix, i no es com

promet gens en la creació. Altrament, l'obligació del ritme

i del vers l'obliga a seguir en aquest terreny l'ascesi que

ja practica en el vestit i en el dandisme: posa en forma els

sentiments com ja hi ha posat el cos i les actituds. Final

ment l'objecte que produeix no és res més que una imatge d'ell

mateix, una restauració al present de la seva mateixa memòria

que presenta l'aparença d'una síntesi de l'ésser i l'existèn-

�.
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En una vida tan closa, tan estreta, sembla que un acci

dent, una intervenció de l'atzar hauria pogut permetre res

pirar, donar una treva a l'heautontimoróumenos. Però deba

des hi buscarem una circumstància de què ell no sigui plen�
ment i lúcidament responsable.

La pregunta inicial que es feia Sartre (1946-c) en comen

çar el seu assaig sobre Baudelaire, troba així la seva res

posta: i si no ·tinguéssim mai si no la vida que ens merei

xem? La lliure tria que l'home fa d'ell mateix s'identifica,
ahsolutàment, amb allò que anomenem el seu destí.

L'anàlisi menada per Sartre en el cas de Baudelaire pot
ben bé ser classificada de Psicoanàlisi Existencial, per tal

com correspon al mètode plantejat pel mateix Sartre en "L'E
tre et le Néant". El que hom pot deduir d'aquesta anàlisi és

la tria original amb la que Baudelaire determina la seva po

sició en el món, en funció de la qual es comprenen totes les

seves conductes concretes, com explicitacions d'una catego
rla fonamental.

A través d'aquesta tria individual i única de Baudelaire

se'ns manifesta igualment la condició humana, com existència,
abocada necessàriament a esdevenir fora de si (ex-sistere) i

per a-si, en una recerca absurda i impossible d'en-si: exis

tència igual a llibertat o indeterminació, raó per la qual
la seva tria original pot comportar un compromís amb l'exis

tència o una traició.

El cas de Baudelaire és, evidentment, el d'una existència

inautèntica, que defuig la conseqUència intrínseca de la lli

bertat, val a dir la responsabilitat, i escull el mal per a

confirmar el Bé alié instaurat, és un moralista amoral i im

moral, que defensa el sistema ideològic de J. de Maiestre.

Igualment com en el cas d'un pacient nostre, la tria ori

ginal del qual havia estat la falsificació sistemàtica: con

vençut que la gent només volia xerrar, comentar i xaferdejar
es dedicava a donar de si mateix les imatges més contradictò

ries possibles, la seva vida era una disfressa, un carnestol
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tes constant del qual en sabia treure en moments determinats

un benefici, però que a la llarga l'autodestruia.

Aquesta Psicoanàlisi Existencial, és psicològica en la

mesura que presuposa i analitza una facticitat, sobretot la

de la infància, la dels esdeveniments familiars i socials.

Aquest èmfasi en remarcar una psico-anàlisi té, com és na

tural, la seva base en l'evitació dels paranys metafísics,
idealistes o abstractes. Però si restem dintre de l'òptica
sartreana aquesta psique, dintre de la consciència, no té ob

jecte, car és la mateixa consciència, altrament seria una

consciència (hipostasiada) de la consciència, la qual cosa

equivaldria a replantejar-se la qüestió de la consciència

com entitat diferent de la mateixa existència, qüestió que

sembla decidida en Sartre d'una vegada per totes.

Si per psique entenem un centre neuràlgic, en el sentit

etimològic de la paraula, registrador i acumulador d'experièQ
cies no fem més que definir la consciència i l'existència ma

teixes per la seva base fàctica corporal, per reducció, i
evidentment aquest reduccionisme biològic és alié al plante
jament existencialista: reduiríem l'existència a la vida.

Si finalment psique vol dir, com en el conductisme, vida

conductal, història observable, aleshores la reducció és am

bientalista i ens situem a un nivell perifèric des del qual
només podem parlar d'essència, però de cap manera d'existèn-

cla.

Per tant la insistència de Sartre en anomenar el seu mè

tode Psicoanàlisi existencial i no Anàlisi existencial, amb

l'accent sobre l'existència i no sobre la psique, només pot
tenir una explicació circumstancial: la voluntat, com hem

dit, d'evitar qualsevol temptació essencialista o metafísica

a l'estil heideggerià i, conseqüentment binswangerià; la n�
cessitat IId'entendre'nsll, val a dir que parlem de conducta,

sentiments, decisions, coses que tradicionalment s'han atri

buit a una psique un substitut d'ànima, forma aristotèlica o

cogito cartesià.

No endebades la seva obra IIL 'ttre et le Né arrt " és la cul

minació de l'època fenomenològica-de Sartre, en la qual ha-
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via volgut escriure un tractat intitolat Psiquis però que

es va quedar en els aspectes parcials analitzats a "L'ima

ginaire" (1940) i "Esquisse d'une théorie des emotions"

(1939). D'altra banda és evident la intenció explícita de

Sartre d'establir una comparació amb la Psicoanàlisi que

ell en diu empírica, val a dir amb la Psicoanàlisi Freudi�
na.

Més endavant, a la "Crítique de la Raison Dialéctique"
(1960) defensarà la validesa d'una psicoanàlisi davant per
davant de l' oposí.o.i.ó de certs "marxistes simplistes ", car

totalitzar no es pot fer sense la integració de ço concret,
i, en primer lloc, de l'individu existent en la seva irreduc

tibilitat.

És ev.ident que el que fa Sartre és una Anàlisi Existen

cial, d'una existència concreta raó per la qual podem con

venir en anomenar-la Anàlisi Fenomenològico-Existencial o si

volem, per simplificar-ho o per entendre'ns "Psicoanàlisi

Existencial 11
• Aquesta és també la raó per la qual nosaltres

continuem parlant de Psicoteràpia Existencial!

Si ens preguntem pel valor terapèutic d'aquesta Psicoanà

lisi Existencial podem contestar que d'entrada no té una fi

nalitat directament terapèutica, sinó analítica, és un mèto

de de comprensió i interpretació de la realitat humana, tal

ment com Freud posa pel davant moltes vegades el valor ana

lític o metodològic de la Psicoanàlisi sobre el valor tera

pèutic.
El valor terapèutic ve determinat per la seva "utilitza

cióll en la relació terapèutica: no hi ha, en efecte, cap anà

lisi que per si mateix en sigui de terapèutic, és en la re

lació terapèutica -demanda d'ajut, amb reconeixement explícit
o implícit d'una problemàtica, d'una banda, i resposta més o

menys explícita a aquesta demanda- on pot ser utilitzat un o

altre mètode d'anàlisi. En aquest aspecte Sartre ens ofereix

un mètode altament eficaç per a l'anàlisi, car ateny a l'exis

tència mateixa.

En la hipòtesi que Baudelaire s'hagués "volgut" analitzar
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és evident que els fruits d'aquesta anàlisi haurien estat

l'evidència de la inautenticitat de la seva existència i el

refús sistemàtic de la seva responsabilitat: si més no s'hau

ria posat el dit a la L'l.ag'a i s' hauria comprès la totalitat

de la seva existència fàctica: què hauria fet ell? Això són

figues d'un altre paner: li quedava l'opció de tornar a triar,
de confirmar la seva elecció original o bé la de modificar ra

dicalment el seu projecte existencial.

Perquè aquesta tria original i no una altra? Sartre iden

tifica ben bé els motius i els moments fàctics d'aquesta ele�
ció: la infància és per a ell, com per a Freud o per a Adler,
el moment en que es juga l'elecció bàsica; i aquest és el re

tret fonamental que fa al reduccionisme marxista del "fenòmen

psicològic!!, el desconeixement de la infància, la suposició
que el nen neix adult o que la història individual comença

en rebre el primer sou.

Però Sartre no mira les causes. eficients, sinó les finals.

Qualsevol projecte es defineix pel seu fi, no per les seves

causes antecedents. És una elecció conscient per bé que no n�
cessàriament reflexiva. L'exploració del passat ha de perme

tre recollir les evidències indiscutibles que han precedit

l'elecció, el que permetrà descobrir com, des de certa situa

ció s'ha produ:rt la cristaJlització del !!per-a-si".
Un cop esclarida la situació, desfent el camí invers de

l'existència del subjecte, arribarem a la síntesi de tota la

personalitat. El mètode emprat serà un mètode comparatiu,
successivament regressiu i progressiu. Menarà a la presa de

consciència reflexiva del projecte fonamental, de la manera

d'ésser lliurement motivat.

La finalitat terapèutica, però, no és solament analítica,
sinó també modificadora. En aquest sentit no serveix de res

remanar el passat si només es pretén una finalitat explicati
va. Precisament l'anàlisi del passat i de la conducta com e�
pressió d'un projecte fonamental, permet enfrontar directa-
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ment aquest projecte per tal de modificar-lo en la línia de

1 'autorrealització , cosa que no és factible sinó en relació

al futur i com integració, assumit i comprès en una nova di

mensió. El passat no es pot canviar, perta�y a la factici

tat, però certament es pot assumir; el present i el futur

són els temps del canvi, de l'expansió i la realització.

L'essencial en un neuròtic no són els condicionants, sinó

el refús de la pròpia responsabilitat.
Sartre admet, doncs, la importància del medi ambient en

la determinació del projecte, la facticitat dintre de la

qual aquest neix. En la llCrítique de la Raison Dialéctiquell

(1960) accentua les condicions concretes en les que es mou

l'home: el món és el lloc del nostre trobament amb els al

tres. Ara bé. aquest món està constru�t d'una forma tal que

només sorgeix la llibertat ja es troba afectada per l'aliena

ció social. A nivell psicològic la llibertat pot renunciar a

si mateixa a causa de l'angoixa; a nivell social la lliber

tat ens és arrabassada per l'alienació social de les nostres

possibilitats.
Tanmateix però atribuir sentit als fets, interpretar-los

en termes d'intencionalitat pertany a la realitat humana, c�
sa que explica, a nivell individual el projecte existencial

i a escala social ens permet comprendre com la cultura s'av�
ça a la naturalesa. Aquesta és una qUestió a tenir molt pre

sent, car l'Anàlisi Existencial presuposa la possibilitat

d'alliberar-se, d'alguna manera, de l'alienació social de

l'existència car altrament no és possible la consciència de

si mateix.

L'home per avançar-se a la naturalesa necessita de la cul

tura, però la cultura, per contra, actua paradoxalment com

una nova alienació de la consciència, car l'omple de contin

guts o de projectes que pertanyen a la collectivitat i no són

propis ni originals de l'individu, que per tant no defineixen

la seva existència.

Paradoxalment, doncs, l'ésser humà és producte de la cul

tura, però a la vegada i precisament per això, perquè és pro

ducte d'ella, ha d'ultrapassar la �ultura. L'home primitiu,
totalment submergit en la llculturall no pot tenir una conscièn
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cia de si mateix, com la que demana l'anàlisi existencial.
L'home de les societats post-industrials risca de perdre's
igualment en la ideologia social predominant, sigui com el�
ment d'una coRectivitat, sigui com element consumidor, mà

quina desirant o devorant.

En la mesura que la societat esdevé més complexa les te

sis sartreanes admeten una aplicació més radical. Les socie

tats complexes presenten més clarament l'esberla entre l'in

dividu i el medi primer natural i després social: aquest se

rà totalment unificat en l'existència dels indis de les

fonts de l'Orinoco, però totalment dissociat en la vida del

ciutadà mig dels EE.DU. o de la URSS.

D'ací que els simbolismes no siguin gaire adequats per

a constituir l'objecte d'una Anàlisi Existencial, car aquests
basen la seva validesa més en l'universalitat que en la par

ticularitat, com més primitius, més universals, més transmi�
sors i portadors de la realitat, com els símbols religiosos,
per exemple (el Tabernacle, l'Eucaristia, etc. o el Tòtem).

En canvi en l'Anàlisi Existencial cal partir de la reali

tat concreta, els somnis són interpretats en aquesta dimen

sió, en relació a l'existència, a la història de cada perso

na a la seva situació, en oposició a una interpretació en el

marc d'una simbòlica.

En aquest aspecte cal entendre que Sartre (1943) s'enre

da en algunes ocasions amb simbolismes i metàfores inspira
des en Bachelard cosa que també fa Binswar-ger (curiosa coin

cidència!). D'alguna manera sembla que l'atraigui la tempta
ció de cercar un simbolisme ontològic:

!lÉs tracta, senzillament d'intentar una psicoanà
lisi de les coses!!.

Si l'en-si no té existència, com és possible una psicoa-

nàlisi de les coses?

!!El que l'ontologia pot ensenyar a la psicoanàlisi
és d'antuvi la significació de les coses. Només
ella pot situar-se en el pl�ol de la tr�scendèn
cia i copsar d'ur-a mirada l'esser-en-el-mon amb
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els seus dos termes, perquè només ella se situa
originàriament en la perspectiva del cògito. Tam
bé ací les idees de facticitat i situació ens per
metran comprendre el simbolisme existencial de

-

les coses!!.

l després de fer un llarg comer.tari sobre la viscositat

afegeix:

!!Rom copsarà la importància que ha d'assumir per
a la Psicoanàlisi Existencial, l'elucidació d'a
questes categories existencials immediates i con

cretes. Copsem a partir d'ací projectes generalls
sims de la realitat humana. Però el que principaT
ment interessa al psicoanalista és determinar el-
ro'ecte lliure de la ersona sin ular a artir

de a re aci lndlvldua que unelx a aquests di
ferents simbols de l'ésser. Això no vol dir q�e ço
viscós, greixós, els forats hagin perdut per a mi
la seva significació ontològica general sinó que,
per contra, a causa d1aquesta determinació em de
termino de tal o tal manera amb respecte a aques
tes coses.

Els materials i formes són copsades per si matei
xes i descobreixen al ner. modalitats d'ésser i re
lacions amb l'ésser del per-a-si, que iHuminaran
i configuraran la seva sexualitat, per exemple.

Reconeixem amb els freudians les innombravles re

lacions que certes materies i formes, que envol
ten els nens, mantenen amb la sexualitat. Però
amb això no entenem que un instint sexual ja cons

titutt les hagi carregat de significacions sexuaTs
sembla, per contra, que la naturalesa objectiva de
les formes i els materials dóna un sentit trans
cendent a les sensacions (erògenes) que fins aquell
moment el nen es limitava a existir".

Tot referint-se de forma més concreta als forats explici
ta:

"Per si mateix el forat és el símbol d'una modali
tat d'ésser que la psicoanàlisl eXlstencial ha
d'esclarir ••• El forat es presenta com un buit que
s'ha d'omplir amb la meva pròpia carn: el nen no

pot deixar de ficar-hi el dit o el braç sencer. El
forat em presenta la imatge buida de mi mateix; no

em falta sinó ficar-me en ell per fer-me existir
en el món que m'espera ••• Copsem aixi,en el seu

origen una de les tendències més fonamentals de la
realitat humana: la tendència a omplir ••• Ens pas
sem gran part de la nostra vida tapant forats".

-

Llegint aquests textos de Sartre hom es pot plantejar si
no està intentant de substituir una simbòlica per altra, la
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sexual per l'existencial. Si la finalitat de la Psicoanàlisi

Existencial és determinar el projecte lliure de la persona

singular a partir de la relació individual amb el món i les

coses, per a què necessitem una simbòlica universal, o una

significació ontològica general? És que Sartre espera esdev�
nir el Freud de la interpretació dels somnis?

A ningú li està prohipit expressar-se simbòlicament o sim.E,
tomàticament, però en qualsevol cas la significació existen

cial està en el seu lliure projecte existencial i no cal anar

més lluny, altrament cauríem en allò que Sartre anomena lleI

coeficient metafísic 11 del simbolisme, del qual ell mateix,
en ocasions, no se n'escapa.

Com molt bé diu Sartre (1943):

!lAcí l'ontologia ens abandona: simplement ens ha
permès determinar els fins últims de la realitat
humana, les seves possibilitats fonamentals i el
valor que la infesta".

Això és exactament el que ens proporciona l'ontologia,
el punt fins el qual ens ha permès d'arribar l'anàlisi men�
da per Heidegger en la seva anàlisi de l'existència orienta

da a l'ontologia. L'�nàlisi Existencial ha de continuar; i
ha de partir de l'anàlisi de l'existència concreta en la me

sura en que aquesta es transcendeix i s'objectiva i per tant
esdevé objecte d'anàlisi i dialècticament modificable.

Al nostre entendre Binswanger ha de ser completat per

Sartre. En aquest punt l'existencialisme esdevé psicologia
i la psicologia existencialisme:

"Tota realitat humana és una passió, en tant que

projecte perdre's per a fonamentar l'ésser i per
a constltuir, ensems, l'en-si que escapi a la

contingència essent fonament de si mateix, l'ens
causa sui que les religions anomenen Déu: l'home
és una passió inútil".

La "Psicoanàlisi Existencial" va adreçada, doncs, a rev�
lar el projecte existencial que lliurement ha escollit cada

persona. En Baudelaire Sartre (1946-c) ens fa assistir al

moment de la seva .configuració, ens el presenta en la seva

gènesi o facticitat temporal: és el pas del nen a l'adoles

cent, la relativització de la mirada que, inicialment el jus
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tificava com una sentència divina i que després es torna una

simple opinió personal:

TlInjustificat,
.

injustificable, repentinament ex

perimenta la seva terrible llibertat. Tot s'ha de
fer de bell nou, el nen emergeix, de sobte a la
solitud i al no-resTI.

Quan l'adolescent ha perdut el seu paradís infantil se

li obren dos camins: tractar de trobar déus substituts dels

déus perduts que li donguim nous valors, prefabricats, que

acceptarà cegament, tot sentint-se alliberat de la necessi

tat d'escollir per-a-si els valors, sota la seva pròpia re�
ponsabilitat i amb tota l'angoixa que aquesta responsabili
tat implica, o bé assumir radicalment aquesta llibertat i

responsabilitat.
Aquest nou paradís -el prlmer camí- és, obviament , de ma

la fe, d'inautenticitat, fugida de la llibertat, solidifica
ció de la consciència de la viscositat i cositat. L'altre ca

mí que s'obre és el de l'autenticitat. L'home autèntic acceE
tarà la seva llibertat, observarà que els valors no són en

titats transcendents ja estructurades, que ha d'escollir els

seus valors, lliure, sense ajuda ni excusa, comdemnat a de

cidir, amb la responsabilitat sencera de la seva elecció so

bre les seves espatlles i l'angoixa que això implica.
L'existència autèntica és l'escollida per Orestes:

"De sobte la llibertat va caure·sobre mi, tot
deixant-me transit. Ja no hi havia res en el Cel,
ni Bé ni Mal que em manéssin. Estic eomdemnat a

no tenir altra llei que la meva: car sóc un home
i cada home ha d'inventar el seu camí Il.

Evidentment això comporta angoixa:

"L'angoixa que et devora, creus que mai deixarà
de corcar-te? què importa, si sóc lliure". llEts
el rei dels déus, oh Júpiter, el rei de les pe
dres i les estrelles, el rei de les ones del
mar. Però no el dels homes ••• Els homes són lliu
res i la vida humana comença de l'altre costat

-

de la desesperacióll•

Hom ha fet sovint el retret a l'Existencialisme, i parti
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cularmènt a Sartre o a Kierkegaard de la magnificació de

l'angoixa. Des del punt de vista terapèutic pot semblar

contradictòria la utilització de l'angoixa com element de

guarició i està en evident contradicció amb la pràctica
psiquiàtrica d'administrar ansiolítics i d'altres psicof�
macs. Hom podria establir un cert paraRelisme amb la tèc

nica psicoanalítica de curar una neurosi amb una altra ne�
rosi, la de transferència: ací hom tractaria de curar una

neurosi amb una altra neurosi, l'existencial.
A. Stern (1951/1961), en la seva crítica a Sartre con

sidera que no pot utilitzar-se la seva Psicoanàlisi com t�
ràpia puix que genera angoixa i la finalitat de la teràpia
és la de llevar-la. Cita el cas del Dr. Abèly el qual va tr�
bar en els seus pacients psicòtics la mala fe com un símpto
ma del deliri aRucinatori. La recuperació del malalt la va

aconseguir, però, mitjançant l'electroshock.
Això planteja però la qüestió, que tractarem més enda

vant: què vol dir curar? Si per curar hem d'entendre calmar

l'angoixa o l'ànsia, adaptar socialment una persona o tor

nar-la més suportable als altres aleshores la Psicoanàlisi

Existencial no hi té res a fer. Si per teràpia hem d'enten

dre facilitar un procés de maduració o d'individuació, ales

hores l'Anàlisi Existencial hi té molt a dir. (Malaurada
ment el cas de Jung no ha estat prou assimilat encara per

la psiquiatria oficial). D'altra banda sobre l'electroshock

ens hauríem de plantejar Sl modifica l'estructura patògena
de la persona o bé actua, a la llarga com un condicionament

aversiu o repercuteix en una alteració real de les bases

neurofisiològiques de la consciència.



-757

b) Genet

,

Es evident, tanmateix, que el procés terapèutic no s'exhau

reix en l'anàlisi de l'existència, demana un enfrontament i

ressolució dialèctiques. Si Baudelaire és l'home que ha que

dat fixat per la mirada dels altres i ha renunciat a autode

finir-se i transformar-se, Genet per contra, és l'home que

essent el producte dels altres ha arribat a ésser ell mateix.

No en debades Sartre li dedica a Genet, el seu Baudelaire.

IfSaint Génet, comédien et martyrll. (Sartre, 1952) és la

biografia existencial del famós lladre-escriptor, nascut a

Paris el 1910, fill natural, iRegítim, no-reconegut, abando

nat per la seva mare, adoptat per una família camperola i e�
viat més endavant, als 10 anys, a un correccional o reforma

tori, per causa de petits furts. A partir d'aquest moment la

seva vida esdevé una antítesi de la societat; Genet es re

beRa, en el sentit sartreà del mot, tot mantenint les estruc

tures socials:

"Abandonati per la meva família trobava natural por
tar fins a l'extrem la meva situació convertint-me
en un homosexual després en lladre i, finalment,
en un malfactor o, almenys còmplice de malfactors.
D'aquesta manera repudiava absolutament un món que
abans m'havia repudiat a mi tT •

Allistat a la Legió Estrangera el 1929, però desertor als

pocs mesos va d'una banda a l'altra. El 1934 passa una temp�
rada a Barcelona on viu en els ambients del port i al Barri

Xinès de la caritat, el robatori i la prostitució. Després
el trobem a l'Alemanya de Hitler.

El 1940, a la presó escriu una elegia dedicada a un amic

executat a mort per assassí: "Le Condamné a Mortlf• Entre el

1940 i 1948 escriu tota una sèrie de noveRes: "Notre Dame

des Fleurslf, tTLe Miracle de la Rose", etc. i els seus primers
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drames: IIHaute Surveillance!l i rJLes bonnes!l.

L'any 1949 obté l'indult del' president-de la República
Francesa gràcies a la intervenció de J .F. Sartre. Aquest ma

teix any publica IILe Journal du Voleur!l. Amb posterioritat
a l'assaig sartreà del 1952 !lSaint Genet comédien et martyr!l
trobem obres com IILe bal.ccn" (1956), "Le s Nègres!T (1957) i
liLes Parevents" (1961). Obra completa a Gallimard, Paris.

Sartre tracta de demostrar que la realitat concreta de

la vida d'un home només es pot entendre mitjançant una consi

deració de la dialèctica de la llibertat, que actua en con

dicions materials donades. Mostra una llibertat particular en

pugna amb el destí, inicialment aplastada i safocada pel !Tfa

tumf!, però més endavant desmuntant aquest destí peça per pe

ça. Si Genet arriba a geni no és per una gràcia de Déu o pels
seus cromosomes, sinó per una elecció que fa de si mateix de

la seva vida i desesperació, per sortir-se'n, precisament� És
la història d'un alliberament.

Malgrat una infància innocent i idílica entre els pastu-.

ratges i els rierols, Genet era fals: sense una mare pròpia,
sense herència, no pertanyia a ningú, ni res no li pertanyia.
Entre ell i la humanitat hi havia una institució burocràti

ca, buida. Va venir a aquest món des d'un úter desconegut.
Com que primitivament va pertànyer a un aparell administra

tiu, les seves activitats posteriors varen tendir a adreçar

se a les institucions: el correccional i la presó.
Quan Genet busca els seus orígens descobreix que el seu

naixament coincideix amb un gest de rebuig: era el no-estimat,
l'inoportú, el supernumerari: Genet es va sentir com l'inde

sitjable.
Genet és defectuós -diu Sartre (1952)- des del punt de

vista de l'ésser i del tenir: no tenia res, ni era de ningú.
L'Administració el podia reclamar en qualsevol moment: d'ací

la necessitat de desmaterialitzar els objectes i construir-ne
el seu doble metafísic.

Genet tenia dos jocs solitaris preferits: ésser un sant

(per a compensar el seu mancament d'ésser) i un lladre (per
a compensar la seva incapacitat de tenir). Va escollir Déu

com testimoni de la seva vida interior. Déu exercia el paper



-759

de mare absent. El seu altre joc era robar els seus pares

adoptius i veins per a assolir l'experiència imaginària de

l'apropiació. Els seus furts eren intents d'establir una re

lació de possessió amb les coses, puix tot el que li dona

ven era un regal pel qual restava en deute: els donants no

estaven obligats amb ell. Per al nen que tracta de tenir o

ésser a través d'accions solitàries, aquesta sigilosa acti

vitat no existia plenament si no és coneguda pels adults.

Per a tenir i ésser havia de ser vist l, per tant, condemnat.

Un dia va ser sorprès mentre remanava un calaix. Genet va

quedar definit: era un lladre.

L'acció irreflexiva de la seva subjectivitat es va trans

formar de sobte en un objecte per als altres. Li estava pro

hibit acceptar-se, estava condemnat. D'aquesta manera s'afiE
mava la prioritat del seu ésser-objecte-per-als-altres, so

bre el seu ésser subjecte-per-a-si, tot experimentant-se di

ferent de si mateix, alienat. Genet cercarà una sortida: la

poesia. En aquell moment, però, Genet va decidir allò que el

crim havia fet d'ell.

Després d'haver ofert una exposició objectiva de la pri
mera decisió de Genet, d'arribar a ésser el que el seu deli�
te l'havia fet, Sartre examina la decisió tal com fou per a

Genet, com el moment subjectiu de la seva consciència en la

seva estructura intencional. Per a Genet ésser és llançar-se
a l'ésser que un és per a coincidir amb ell. L'ambigüitat
del projecte de Genet és l'ambigüitat de la nostra còndició:

el nostre ésser està sempre en qüestió.
Per la seva decisió dTésser el que els altres havien fet

que fos, Genet va dur a terme una confusió forçada entre el

pur voler (per-a-si, subjectivitat) i el que definirà, a po�

teriori, per la totalitat dels seus actes (en-si, objectivi
tat) que era anterior als seus actes i semblava produir
aquests actes per una mena de necessitat interna.

La prioritat en el subjecte de l'objecte porta a la pas

sivitat en l'amor i, en l'home, a l'homosexualitat. Després
de descobrir que no podia realitzar el seu ésser sense la m�
diació dels altres, Genet va passar a fer de la seva objecti
vitat per als altres, l'essencial, i de la seva realitat per
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a si, l'inessencial. No es neix homosexual, diu Sartre (1952).
Tot depèn del que un hom faci amb el que li fan a ell.

Ser estimat era el somni impossible de Genet. La gent hon

rada havia projectat en Genet els seus poders negatius i ha

via fet que ell els encarnés: Genet projecta aquesta alteritat

absoluta en l'estimat. Com aliè absolut només pot estimar l'al
tre que és l'altre diferent-de-si. Només és estimat per si ma

teix, puix que és ell mateix, en la seva absoluta alteritat

qui s'estima a si mateix sota la disfressa d'un altre. L'acte

sexual és una cerimònia de submissió i a la vegada un acte de

violació. L'acte sexual és una repetició de la crisi que trans

formà Genet en lladre; però en aquest cas la crisi és provoca

da i buscada.

La relació de Genet amb els objectes la mostra també, molt

bé, la seva experiència del robatori. El robatori és un acte

sagrat de destrucció; mitjançant ell s'arriba a conèixer la

densitat de l'ésser a través de l'esforç que es necessita per

a destruir-lo.

Les fantasies de Genet es varen convertir en les imatges
dels seus mites literaris. Hauria pogut convertir-se en una

víctima psicòtica de les seves fantasies, però- les va dominar

mitjançant la imaginació dels seus rituals i l'activitat com

escriptor.

Aquesta referència de Sartre al perill de la fugida psi
còtica ens recorda la seva pròpia crisi pre-psicòtica. Sartre

era ell mateix producte dels altres, de la mirada i la defi

nició dels altres amb la diferència que havia sigut la mera

vella dels altres, en el fons només existia per a ell. Com

molt bé comenta F. Jeanson (1974): "Si ell va experimentar

per un moment el vertigen de la psicosi és, sense dubtar-ho,
en la mesura en que sentia "l'edat adulta", com una amenaça

de desintegració per a la neurosi que havia heretat de la ig
fància i que s'havia convertit en el fonament mateix de la

seva existència, el principi d'equilibri de la seva relació

amb el món. Amb la qual cosa no estava equivocat, car· final

ment es veurà obligat a posar-la novament en qüestió, però
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aleshores ja haurà adquirit els mitjans per a fer-horl. Tam

bé Sartre trobà en l'activitat com escriptor la realització

de les seves fantasies, aixi com el seu mitjà de vida.
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c) Flaubert o l'acostament dels mètodes: Psicoanàlisi, Marxis

me, Existencialisme

,

Es evidentment simptomàtic que totes les anàlisis sartrea

nes existencials, inclús amb la incorporació del mètode des

crit a la "Cr-L tique de la Raison Dialèctique I!, tinguin escriE,
tors per objecte. Aquest és també el cas de Flaubert.

Sobre ell Sartre (1975) diu que desitjaria que fos llegit
com una novella, perquè és, en efecte, la història d'un apre

nentatge que condueix al fracàs de tota una vida. I, a la ve

gada, desitjaria que se'l llegís pensant que és la veritat,
que és una novella vertadera. No és una obra científica, la
qual cosa comportaria un rigor conceptual (definició exterior

i a-temporal), sinó filosòfica, nocional (definició des de

l'interior, que compren el temps i el seu propi temps de co

neixement) •

Per exemple, la passivitat de Flaubert no és redufble a

un concepte: la noció de passivitat comporta el seu sorgiment
i desenvolupament i interioritat, ensems. Concepte i noció

s'encavalquen amb coneixement i comprensió. Per a comprendre
a una persona és necessària l'empatia (Rogers!):

ItEn el passat estava contra Flaubert, però això va

anar desapareixent de mica en mica. Avui reconec

que no m'agradaria sopar amb ell, perquè devia és
ser pesat; però ara el veig com un homelt (Sartre,
1975).

L'empatia suposa una supressió de tota mena de judici m�
ral. Judicar Flaubert no és possible perquè va patir massa

-massa i a la vegada no prou perquè imaginava una mica els

seus patiments- però va ser desgraciat. La desgràcia està f�
ta de sofriments i també d'imaginació.

Sartre (1971/1972) troba la causa d'aquesta passivitat
de Flaubert en les manipulacions del nadó per una mare poc
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afectuosa i la crisi de l'apreLe�tatge de la lectura als set

anys, amb la intervenció autoritària del seu pare; d'altra

banda la comparació sistemàtica amb el seu germà gran Achi

lle: d'ací el sentiment d'inferioritat (Adler!) que es veu

inigualable al seu germà, la qual cosa reforça la seva passi
vitat original. Això dóna el caràcter de predistinació a la

pssivitat per la pròpia condició de fill petit.
La predestinació és el que substitueix el determinisme:

no s�m lliures perquè estem alienats, almenys ara per ara:

ens perdem sempre en la infància, e� els mètodes educatius,
en les relacions pares-fills, en l'ensenyament. Això no vol

dir que aquesta predeterminació no admeti cap elecció; però
se sap que en escollir no es realitzarà el que s'ha escollit.

És el que anomeno, diu Sartre (1975) Illa necessitat de la lli

bertat!!. Per exemple, Flaubert no estava del tot condicionat

a escollir ésser escriptor. Aquesta decisió va anar configu
rant-se des que va aprendre de llegir.

Tot això correspon a la part de la !!Critique de la Raison

Dialèctiquell en què es descriu què és la llibertat alie�ada.

Flaubert deia: !!No em sento lliurell• Les pressions familiars

exercien sobre ell un condicionament rigorós: en una família

de científics se li nega la possibilitat d'esdevenir savi,
perquè la successió del pare recau sobre el primogènit. Tot

es juga d'entrada. A Gustave Flaubert li queden opcions, pe

rò opcions condicionades. La constitució de la persona està

caracteritzada pels rols, comportaments esperats a partir del

ser constituft: el pas devers el concret per les estructures

familiars. El Jo de Flaubert té una característica distintiva

i és que ell va voler que fos un Jo imaginari.
El mètode psicoanalític i el marxista (dialèctic) es bar

regen: no es pot parlar d'un nen o d'un jove sense situar-lo

a la seva època: cal una anàlisi de la ideologia que se l'eg
senya. Ambdós mètodes són necessaris.

En els dos primers volums dedicats a Flaubert (1971), SB.E
tre utilitza l'empatia, el tercer (1972) pretén mostrar en

quin sentit la neurosi de Flaubert és exigida per l'esperit

objectiu: l'art per l'art demana una neuroSl.

En clara controvèrsia amb el marxisme, Sartre (1957/1960),
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considera que posar el realisme de Flaubert amb relació de

simbolització recíproca amb l'evolució social i política de

la petita burgesia del 11 Imperi és insuficient, car no mos

tra la gènesi d'aquesta reciprocitat:

IINo sabem, diu ell, ni perquè Flaubert va preferir
la literatura a cap altra cosa, ni perquè va viure
com un anacoreta, ni perquè va escriure aquells
llibres en comptes dels de Duranty o els dels Gon
court. El Marxisme situa, però no fa descobrir mai
res: deixa que d'altres disciplines sense princi
pis estableixin les circumstàncies exactes de la
vida i de la persona i ve després a mostrar que
aquests esquemes han estat comprovats una altra ve

gada: essent les coses com són, amb la lluita de
-

classes que havia pres tal o tal forma, Flaubert
que pertanyia a la burgesia, havia de viure com va

viure i escriure allò que va escriure. Però preci
sament allò que es deixa en silenci és el signifi
cat d'aquestes quatre paraules IIpertànyer a la bur
gesiall• Ja que d'entrada no és ni la renda sobre

-

les terres, ni la naturalesa estrictament inteRec
tual del seu treball allò que fa de Flaubert un

burgès. Pertany a la burgesia perquè ha nascut en

ella, és a dir perquè ha aparegut al si d'una fa
IDTII'a ja bur'gesa'! ,

El Marxisme refusa d'abandonar la vida real a les casua

litats impensables del naixament per contemplar una universa

litat que es limita a reflectir-se indefinidament en si ma

teixa. Però l'Existencialisme considera aquesta actitud com

una limitació arbitrària del moviment dialèctic, com una at�
rada del pensament, com un refús de comprendre. Sense ser i�
fidel ales tesis marxistes creu trobar les mediacions que pe�
meten d'engendrar el concret particular, la vida, la lluita

real i datada, la persona a partir de les contradiccions ge

nerals de les forces productives i de les relacions de pro

ducció.

"Si Flaubert raona o sent com un burgès és perquè
el van fer sentir així en una època en que no po
dia ni tan sols comprendre el sentit dels gestos
i els papers que li eren imposats (la infància).
Com totes les famílies, aquesta família era parti
cular: la seva mare estava emparentada amb la no

blesa, el seu pare era fill del veterinari del P2
ble, el germà gran de Gustave, aparentment més ��
tat, va ser aviat detestat per e�l.,É� doncs, dl�
tre de la particularitat d'una hlstorla, a través
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de les contradiccions pròpies d'aquesta família,
com Flaubert va fer obscurament l'aprenentatge
de la seva classe.

L'atzar no existeix, o, si més no, no existeix
com correntment es creu: el nen es converteix en
tal o tal home perquè viu l'universal com parti
cular ••• El petit Flaubert ho ha viscut tot en les
tenebres, és a dir, sense presa de consciència
real, en l'enfolliment, la fugida, la incompren
sió i a través de la seva condició material d'in
fant burgès, ben alimentat, ben atès, però impo-
tent i separat del món...

.

La mescla explosiva de cientifisme ingenu i de re

ligió sense Déu que constitueix Flaubert i que
-

tracta de superar amb l'amor de l'art formal, el
podrem explicar si comprenem bé que tot va passar
en la infantesa, és a dir en una condició radical
ment dlferent de la condició adulta: la infantesa
construeix uns prejudicis insuperables, fa expe
rimentar, en les violències de la doma i l'ofusca
ció de la bèstia domada, el fet de pertànyer al

-

medi com un esdeveniment singular.

Avui la Psicoanàlisi és l'únic que permet d'estu
diar a fons el cami per on un nen, enmig de la fos
ca, a les palpentes, tractarà de representar sense
comprendre'l el personatge social que els adults
li imposen, és l'únic que ens permetrà de veure si
s'ofega en el seu paper, si tracta d'evadir-se o

s'hi assimila completament; és l'únic que permet
de retrobar l'home sencer en l'adult, és a dir no

pas únicament en les seves determinacions presents,
sinó també el pes de la seva història.

l ens equivocaríem absolutament si imaginéssim que
aquesta disciplina s'oposa al materialisme dialèc
tic. Naturalment hi ha afeccionats que han edifi
cat a l'occident unes teories analítiques sobre la
societat o la Història que desemboquen, en efecte,
a l'idealisme. Quantes vegades no s'ha fet la grà
cia de psicoanalitzar Robespierre sense ni tan
sols entendre que les contradiccions de la seva

conducta estaven condicionades per les contradic
cions objectives de la situació? l és enutjós, quan
s'ha comprès que la burgesia termidoriana, paralit
zada pel règim democràtic, es va trobar pràctica-
ment redu�da a reclamar una dictadura militar, de

llegir sota la ploma d'un psiquiatra que Napoleó
s'explica per les seves conductes de fracàs. De
Man -el socialista belga, anava encara més lluny
qU� fundava els conflictes de classe en el Ilcom-

plex d'inferioritat del proletariat!!.

Inversament, el Marxisme, convertit en Saber uni-
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versal, ha volgut integrar la Psicoanàlisi torçant
li el coll; n'ha fet una idea morta que trobava

-

amb tota naturalitat el seu lloc en un sistema des
secat: era l'idealisme que tornava amb una disfres
sa, un avatar del fetitxisme de la interioritat.

Però tant en un cas com en l'altre s'ha transfor
mat un mètode en un dogmatisme: els filòsofs de la
Psicoanàlisi troben llur justificació en els es

quematitzadors marxistes i recíprocament. De fet
el materialisme dialèctic no es pot privar per més
temps de la mediació privilegiada que li permet de
passar de les determinacions generals i abstractes
a certs trets de l'individu singular.

La Psicoanàlisi no té principis, no té cap base
teòrica: amb prou feines va acompanyada -en Jung
i en determinades obres de Freud- d'una mitologia
perfectament inofensiva. De fet és un mètode que
es preocupa, primer de tot, d'establir la manera
com l'infant viu les seves relacions familiars a

l'interior de la societat donada. l això no vol
pas dir que posi en dubte la prioritat de les ins
titucions. Ben al contrari, el seu objecte depèn
de l'estructura de tal família particular i aques
ta no és més que una-Gerta singularització de l'es
tructura familiar pròpia a tal classe, en tals coñ
dicions; així unes monografies psicoanalítiques

-

-si fossin possibles- posarien per si mateixes en

relleu l'evolució de la família francesa entre els
segles XVIII i XX, la qual, al seu torn, tradueix
a la seva manera l'evolució general de les rela
cions de pr-oducc í.ó,

Els marxistes d'avui només es preocupen dels adults:
en llegir-los podríem creure que naixem a l'edat en

què guanyem el nostre primer sou; han oblidat llur
pròpia infantesa i tot passa, en llegir-los com si
els homes experimentessin llur alienació i llur ret
ficació en llur propi treball primerament, quan ca

dascú la viu primerament, com nen, en el treball
dels seus pares. Entossudits contra interpretacions
massa exclussivament sexuals, se n'aprofiten per a

condemnar un mètode d'interpretació que pretén, sim
plement, reemplaçar en cadascú la naturalesa per la
Història; encara no han comprès que la sexualitat
no és més que una manera de viure en un determinat
nivell i en la perspectiva d'una determinada aventu
ra individual la totalitat de la nostra condició.

-

L'Existencialisme creu, al contrari, poder integrar
aquest metode perquè descobreix el punt d'inserció
de l'home en la seva classe, és a dir, la família
singular com a media?ió entre la c�asse un�ve�sal i
l'individu: la famílla en efecte, es constltuïda
dins l pel moviment general de la Història i viscu-
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da d'altra banda com un absolut dins la profundi
tat i l ' opacitat de la Lnfan't e sa" (Sartre,

-

1957/1960).

L'Existencialisme, en efecte, en la mesura en que té la

clau teòrica i metodològica per a interpretar la singulari-¡

tat o la particularitat dintre i més enllà de l'estructura

universal és i fa psicologia. En aquest sentit com ja hem re

petit més d'Qna vegada no caldria parlar de Psicoanàlisi

Existencial, sinó que ni hauria prou amb parlar d'Anàlisi

Existencial, car aquest és fonamentalment una anàlisi del

concret i viscut, dintre d'un món amb el qual forma una sola

estructura universal i particular alhora.

Així és possible d'explicar les diferències fonamentals

entre dos contemporanis com Flaubert i Baudelaire: mentre

Flaubert es caracteritza per una IIfixacióll al pare, Baudelai

re, al contrari, es fixarà tota la vida a la seva mare. l

aquesta diferència s'explicarà per la diferència dels am

bients. La burgesia de Flaubert és barroera nova (la mare

emparentada amb la noblesa, el pare d'origen camperol). Aque�
ta família ve del camp i hi torna, ja que va comprant terra
a mesura que es va enriquint. La família de BaUdelaire, bur

gesa, ciutadana des de feia molt més temps, es considera una

mica com pertanyent a la noblesa de nissaga: posseeix accions

i títols.

Però, parem-hi atenció, diu Sartre (1957/1960):

IIcadascú viu els seus primers anys dins l'ofusca
ció o dins l'enlluernament com una realitat proflli�
da i solitària: la interiorització de l'exteriori=
tat és aquí un fet irreductible.

El transtorn del petit Baudelaire és la viudetat i
el segon matrimoni d'una mare massa bonica, certa
ment: però també és una qualitat pròpia de la seva

vida� un desequilibri, una desgràcia que el perse
guira fins a la mort.

La fixació de Flaubert en el seu pare és l'expres
sió d'una estructura de grup i és el seu odi pel
burgès, les seves crisis histeriformes, la seva v�
cació monacal.

La Psicoanàlisi, a l'interior d'una totalitat dia

lèctica, va a parar d'una banda a les estructures
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objectives, a les condicions materials l, de l'al
tra a l'acció de la nostra insuperable infantesa
sobre la nostra vida d'adult. A partir d'aquí es
fa impossible lligar directament Madame Bovary amb
l'estructura político-social i amb l'evolució de
la petita burgesia; caldrà que relacionem l'obra
amb la realitat present en tant que és viscuda per
Flaubert a través de la seva .i.nfarrtes a!",

El moviment que va de la seva infantesa als atacs nervio

sos no és una !!repetició!!, sinó al contrari, una perpètua s�
peració: va a raure, en efecte, al seu compromís literari.
Dit d'una altra manera la seva forma de superar el seu com

plex d'inferioritat, la seva rivalitat fraterna serà Qna di

ferenciació total, la impossibilitat d'assumir el rol de fis

cal el portarà als atacs histèrics i. d'aquests a la literatu

ra.

Respecte a l'anàlisi de la neurosi de Flaubert Sartre opi
na que !!correspon a l'antipsiquiatria1f•

Amb aquestes referències a l'antipsiquiatria Sartre es re

met, sens dubte, a Laing i Cooper els quals varen dur a terme

una condensació de les implicacions psicològico-existencials
de tres de les seves obres més importants: !!Saint Genet!!

(1952), !!Questions de méthode!! (1957/1960) i !!Critique de la

raison dialêctique!! (1960), en el seu llibre: "Reaaon and

violence" (1964):

!!Rom pot desenvolupar teories d'abstracció i extra
polació de la plena naturalesa concreta de l'humà�
Rom pot elaborar una teoria de l'esperit sense vin
culació al cos, una teoria de la conducta sense re
lació amb l'experiència, una teoria de l'individu
sense vincles amb la societat, una teoria de la so

cietat no relacionada amb l'individu, una teoria
-

de les persones o la societat sense relacions amb
el món material. Com no són copsades per la raó
dialèctica, se les magnifica per convertir-les en

teories totals i inevitablement topen amb les con

tradiccions que llurs autors tracten de solucionar

mitjançant hipòtesis ad hoc o, senzillament, d'ig
norar ••• En el cas de Sartre es tracta, per prime
ra vegada d'una teoria sistemàtica que abasta tota
la gama de la fantasia individual, les relacions

interpersonals, els sistemes sociotècnics i les re

lacions entre grups!!.
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Aquesta anàlisi correspon, però a l'anàlisi de la fac

ticitat, que és imprescindible per a la comprensió, però in

suficient per a la psicoteràpia. La Psicoteràpia Existencial

és necessàriament un procés individual. Es tracta, en efecte,
d'una transformació individual, de l'assumpció de la pròpia
llibertat i, conseqüentment, de la responsabilitat. Aquest
és un procés dialèctic, de canvi: necessàriament demana una

actitud dialogant. Que els interlocutors siguin vàrios o un

de solo àdhuc un mateix té poca importància. L'important és

la confrontació d'un mateix amb la pròpia existència.

El mètode psicoanalític i el marxista estan orientats a

analitzar la facticitat, a explicar-la. La reconstrucció bio

gràfica de la persona ens permet comprendre-la d'una forma

més empàtica i més objectiva alhora, però ens limita al camp

de la comprensió i de l'explicació. Sartre en els seus estu

dis analítico-literaris no fa psicoteràpia: agafa subjectes

morts, que han esdevingut éssers-en-si i per-als-altres, que

tenen una alteritat absoluta car ja no pertanyen a si matei

xos sinó a la història. El mètode progressiu-regressiu li

pot servir de meravella perquè ja sap a on abocarà.

En psicoteràpia no tractem només de comprendre o expli

car, sinó de transformar, de canviar el futur 11 changer l' ave

nirll, perquè encara n'hi ha de futur, el temps encara per

tanya l'individu. És important l'�nàlisi de la facticitat,
és imprescindible la interpretació o decodificació de les es

tructures de comportament actual, però res no s'aconsegueix
sinó hi ha un desvetllament de la llibertat, una crida sen

tida a la responsabilitat, un sacsejament de la persona. En

aquesta línia terapèutica l'obra de Sartre ha de ser llegida
a la inversa, primer la !lCritique de la Raison Dialéctiquell

(1960) i després !lL'ttre·et le Néant!l (194-3). Un cop tot es

tà explicat i comprès en la seva facticitat i limitació his

tòrica i personal, cal sentir el clam de la llibertat, l'an

goixa de la responsabilitat.
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d) El cas Renée

Per acabar aquest apartat dedicat a la Psicoanàlisi de

Sartre pot ser interessant fer referència a la lectura exis

tencial que fa la Dra. Louise Duss (1948) del famós cas de

Renée, conegut pel tractament de "r-eal.i, tzació s i.mbò.l i.ca" de

què fou objecte per part de la Dra. Sechehaye.
A través d'una sèrie de paraBelismes la Dra. Duss demos

tra que Renée vivia la seva esquizofrènia d'una forma exis

tencial, precisament en la concepció sartreana, fins arribar

a l'abusiva conclusió que lIRenée fou una persona que vertade

rament i sincera va intentar viure segons els rigurosos prig
cipis de l'Existencialisme i, per això, va perdre la raóll•

Aquest estudi publicat als IIAnnales médico-psychologiques II

(desembre, 1948, 11, 5, pp. 553-395) porta com subtitol: lIEx_

perience existentialiste chez une sChizophrènel!.És evident

que Renée no va arribar a la bogeria per haver-se empassat
les tesis existencialistes com sembla deduir la Dra. Duss:

segons ella (1948) la diferència entre un filòsof existenci�
lista normal i un existencialista patològic com Renée, rau en

que el primer es dissocia emocionalment de la seva tesi inte

l:lectual i no l'aplica a la seva pròpia vida. Aquesta "ma.l a

fell del filòsof existencialista és en certa manera una auto

defensa contra l'autodestrucció mental a través d'aquesta fi
losofia de la desesperació i del no-res.

Però l'existencialista patològic, com Renée manca d'aques
ta mena d'autodefensa: és sincer i es doblega fins a les úl

times conseqüències a la filosofia existencialista, menant

fins a l'extrem les tesis de la responsabilitat total en un

món sense normes. El resultat és la bogeria completa.

Aquesta conclusió és, com a minim cronològicament equivo

cada, car els fets que M. Sechehaye explica, :lLa Realisation
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Symbolique 11 (1947), acaben cap a l'a.n.y 1938, després de 7
anys i mig de tractament, quan Renée en té 26 i mig, la qual
cosa vol dir que hauria d'haver llegit les obres de Sartre

uns deu anys abans de la seva publicació. Tanmateix, però,
el paraHelisme establert per la Dra. Duss, en una actitud

crítica, confirma que qualsevol situació humana concreta i

més una situació tan extrema com el cas de Renée és suscep

tible d'una lectura o Anàlisi Existencial. L'Existencialis

me no és el culpable de l'esquizofrènia de Renée, sinó la

clau hermenèutica adequada.
Durant els anys en que es va desenvolupar el seu estat

esquizofrènic Renée va observar les seves experiències i des

prés les va descriure amb gran clarividència en el seu dia

ri: IIJournal d'une Schizophrène" (1950).
Segons aquesta autobiografia la seva esquizofrènia va

començar amb uns sentiments d'irrealitat, el món li sembla-

va:

lIil:limitat, irreal, mecànic i mancat de sentit .••
Alumnes i mestres eren guinyols que es movien sen

se sentit. No reconeixia ja res ni ningú. Sembla=
va que la realitat s'havia dissolt ••• em va envair
una angoixa espantosa".

Hom pot buscar fàcilment i trobar un parallelisme amb les

descripcions que fa Sartre de l'angoixa a "La Nauaé e
" (1938),

quan el protagonista, Roquentin, assegut a la sala de la bi

blioteca pública, diu:

IIVaig apretar, amb força, entre les mans el llibre
que llegia, però les sensacions més violentes es

taven apagades. Res no semblava real, em sentia en

voltat d'un decorat de cartró que, en qualsevol mo

ment, podria ser remogutll•

Un altre parallelisme similar es pot observar entre aquests

dos textos, el primer de Renée (1950), el segon de Sartre

(1938), referit a Roquentin:

"Semblava que tot s'aturava, esperava, aguantava la

respiració, en una tensió extrema ••• Em semblava

que alguna cosa estava per passar, una catàstrofe
extraordinària. Una angoixa boja m'obligava a de

turar-me i a esperar ••• Vaig esperar aguantant-me
1·... sarile resplrar, pero res no va pas •
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ITCorria seguint el moll ••• les cases amb els seus

ulls enfosquits em veien fugir. Jo em repetia amb
angoixa: a on anar? a on anar? Podia esdevenir-se
qualsevol cosalT•

Més enllà del tema de l'angoixa trocem d'altres paraHe
lismes com aquests:

Quan Renée era petita: "xuclava el ferro de les tanques

per a posar-se forta com el ferro, i les pedres per arribar

a ser freda i dura com eLl es!' ,

Sartre a ITLe SursisIT" (1945), posa en boca de Daniel: lISi

jo hagués estat una insensible figura de pedra, incapaç de

moviment, orb i sor-d!' ••• .I més endavant Mathieu Delarue en

la mateixa novella exclama: ITfondre's amb una pedra, per a

arribar a quedar omplenat de la seva opacitat i r-epòs ",

El motiu comú d'aquests desitjos dels personatges de Sar

tre rau en el desig ocult de fugir de les responsabilitats
de l'existència humana. Aquest era també el motiu dominant

de Renée. La Dra. Sechehaye (1947) descriu la seva reclusió

en l'autisme, com lluna negativa a assumir les responsabili
tat de la v.i.d.a'",

El descobriment de l'existència de les coses resulta es

paordidor per a Renée (1950) com per a Roquentin (1938):

T!Quan mirava una cadira o un gerro, per exemple,
ja no pensava en la seva utilitat ("zu ha.rJ.derbeitT!),
en la seva funció: per a mi ja no era una gerra que
servia per a la llet o l'aigua o una cadira per a

seure-hi ••• Havien perdut el seu nom, la seva fun

ció, el seu significat i s'havien convertit en co

ses que començaven a existir. Aquesta existència
va ser la causa de la meva por. Dintre del decorat
irreal de sobte sorgia la cosa, ••• estava allà, da
vant meu, desafiant-me amb la seva presència, amb
la seva existènciaT!.

ITDe sobte se'm va revelar l'existència. Havia per
dut el seu aspecte inofensiu de categoria abstrac
ta ... La diversitat de les coses, la seva indivi=

. , ,

dualitat no era Slno una aparença, un vernlS.

Aquest vernís havia caigut. El que restava eren

monstruoses masses blanes en desordre, despulla
des en una horrible nuesa".

El Dr. Alfred Stern (1951/1961) seguint el model de la

Dra. Duss porta encara més lluny el parallelisme quan escriu:
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"A mesura que s'anava desenvolupant la seva esqui
zofrènia, Renée havia anat coneixent, pas per pas,
tots els principis bàsics de l'Existencialisme, i
tractava de viure d'acord amb les seves riguroses
exigències: va comprendre els problemes de l'elec
ció, la llibertat, el compromís, la responsabili
tat total, l'angoixa ètica, l'existència com con

flicte, la subjectivitat dels valors, la mirada
dels altres, etc. Va escriure, per exemple: 'La
gent vol que em comporti com una persona pobre,
perquè sóc pobre ••• Però jo decideixo, vull, es

cullo comportar-me com una persona rica ••• QUl té
aret a judicar-me?'''.

Evidentment, ningú, car segons la doctrina existenciali�
ta no hi ha norma ni per al bé,ni per al mal, mentre no les

hagi establert un mateix a la seva pròpia manera ••• Un metge
li va preguntar a Renée que li semblava el decorat de la se

va habitació : "Horrible", va contestar ella (1950), però

"en expressar aquest pensament jo no volia ser mal
educada amb ell; en la concepció del món que tenia
aleshores no creia en l'existència simple de les
coses, sinó que per a mi cadascú creava el seu món
personal. De manera que em semblava lògic que per
al metge el decorat fos bonic, agradable per a

l'infermera i horrible per amin.

Segons A. Stern (1951/1961):

"La concepció del món a la que es refereix Renée
coincideix amb la de l'Existencialisme, que en

senya que les coses només esdevenen realitats pel
fet que l'home posa interès en elles i les inclou
en els seus projectes. Cada home estableix certes
relacions entre les coses i només deixa d'interes
sar-se per elles,aquestes tornen a caure en la Sl
tuació d'existents bruts. L'última cita del diari
de Renée expressa, també, la doctrina de la sub

jectivitat i dels valors, la negació de totes les
essències universals i normes generals la qual co

sa constitueix igualment part integrant de l'Exis
tencialisme de Sartre.

No s'acaben ací les mútues relacions temàtiques entre Re

née i l'Existencialisme. A. Stern (1951/1961), considera la

responsabilitat total i absoluta de Renée d'acord amb el mo

del existencialista:

"Cada home és responsable per tots, i cada un dels
seus actes té repercusió sobre tots els altres és
sers ••• To� e� que fa�� t� un� impo�t�cia increï

ble, perque te consequencles lmprevlslbles, que
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segueixen a cada acció. Em sento ja compromesa
pel sol fet d'estar en aquest món ••• El no fer
res ja implica una responsabilitat integral, a

la que no puc escapar. Car si no faig res, es

que escullo no fer res� així com tot el que resul
tarà de la meva decisio!!.

-

Recorda també A. Stern (1951/1961) el tema de la mirada

l de l'alteritat: Renée no suportava !!ser mirada!! per les al

tres persones, car sentia que era alienada en la seva subjec
tivitat, veint-se reduïda a la condic�ó d'objecte, per la

qual cosa intentava ella defensar-se mirant l'altra persona,
tractant de reduir-la a objecte.

Segons la Dra. Duss (1948) va ser la tesi.existencialis
ta de la responsabilitat total i de culpa absoluta la que va

menar Renée (1950) a la bogeria.

"Cada una de les meves accions provoca una conmo
ció que s'anirà transformant per temps indefinit
per les repercusions del meu acte inicial, de ma

nera que individus futurs hauran de sofrir les con

seqüències de les meves aCClons. Resulta espaordi=
dor de pensar-ho".

En la seva desesperació Renée (1950) pronunciava de veg�
des aquestes paraules: "M'estimaria més tornar-me boja, per

tal de no sentir aquesta por devastador-a";

Finalmente se n'hi tornà. La Dra. Duss (1948) creu que

Renée fou una persona que vertaderament i sincera va inten

tar de viure segons els principis de l'Existencialisme i per

això va perdre la raó. Per tal d'escapar a la terrible res

ponsabilitat de l'individu en un món mancat de normes univeE
sals sobre el bé i el mal i de categories generals o essèn

cies lògiques, va retornar, en una forma patològica, a un

món d'essències, classes, normes, categories universals: el

món del seu deliri que ella anomenava "s i.st ema'! , Als existen

cialistes els semblarà que va canviar la seva llibertat per

la seva seguretat.
De tot això la Dra. Duss (1948) dedueix que els princi

pis de l'Existencialisme no són compatibles amb la vida. L'ho

me és incapaç de valdre' s constantment del seu lliure albir i

jUdici sense poder-se recolzar en cap mena de principi univer
sal ni ser guiat per alguna norma general. A una persona que

desitgi portar a la pràctica fins l'últim extrem aquest prin-
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cipi de llibertat d'elecció individual, sense ser dirigit
per normes generals i amb la total responsabilitat exigida
per l'Existencialisme només li resta una alternativa, se

gons la Dra. Duss (1948): el suïcidi o la bogeria. Renée va

evitar el suïcidi perquè es va enfonsar en la bogeria. Era

l'únic camí que tenia per a fugir de la terrible responsabi
litat que la seva "filosofia existencialista" li feia pesar

sobre les espatlles. Mitj ançant la construcció "ps.i.c òtri.ca"
d'un sistema universal en el qual podia descarregar la seva

responsabilitat envers el món, Renée va aconseguir de reduir

la seva ansietat per tal de no ser totalment aplastada per

ella.

Finalment per a acabar-ho d'adobar la Dra. Duss (1948)
considera que els filòsofs existencialistes pateixen d'una

!!fixació sadomassoquista!! en relació als seus deixebles. Se

gons això, Renée era una deixeble avançada de Sartre: als

quinze anys ja havia llegit les obres que aquest no havia es

crit encara!

Si ens hem entretingut en aquesta anàlisi que fa la Dra.

Duss és perquè d'alguna manera tradueix un possible prejudi
ci envers la Psicoteràpia Existencial que, per dissort, no

és la primera vegada que el veiem escrit o que el sentim a

dir: "Si l'Existencialisme és una filosofia de l'angoixa,
com pot tenir un valor terapèutic?".

Les conclusions que en treu la Dra. Duss l en certa mane

ra també A. Stern, per bé que més moderades, són, com ja hem

pogut observar, inverses a la realitat: Per comptes de veu

re-hi una interpretació existencialista de l'esquizofrènia

e? les mateixes paraules de Renée, veu l'esquizofrènia com

un producte de les anàlisis existencials, com si Renée hagués
actuat seguint els dictats d'un sistema ideològic de catego
ries i normes d'una filosofia determinada, en aquest cas,

l'Existencialisme. Confon el significat amb la causa. La bo

geria, hem vist que deia la Dra. Duss (1948), "era l'únic ca

mi per a escapar de la terrible responsabilitat que la seva

filosofia existencialista feia recaure sobre les seves espa!
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lles".

Si alguna excusa pot tenir la Dra. Duss en el seu intent

interpretatiu és que sembla que la seva anàlisi del cas de R�
née no es basa en un coneixement directe de l'obra de Heide

gger l Sartre, sinó en la interpretació que fa P. Foulquié
(1947) "L'Existentialismell, (Paris, 1947), de l'Existenciali§.
me.

La finalitat de Sartre és ben bé una altra: exaltar la

llibertat, cercar les vies d'alliberament, proclamar la ne

cessitat d'una superació de la facticitat humana a través

d'una significació transcendental intramundana.
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2.2.2.3.:

Valoració terapèutica dels mètodes d'Anàlisi Existencial

La consideració que hem dut a terme de la metodologia
analítica de Heidegger a través de Binswanger i de Sartre

ens mostra la possibilitat d'estructurar un mètode psicote
rapèutic aplicable a la praxi professional: aquest mètode
que bé es podria anomenar Psicoanàlisi Existencial, talment

com fa Sartre, per estar orientat a l'anàlisi de l'existèn

cia concreta, inspirat en la fenomenologia comprensiva pre

ferim d'anomenar-lo, com ja hem remarcat en eltres ocasions,
Psicoteràpia Existencial, i això pel fet que el concepte de

psicoteràpia és més ampli i no s'aplica a un sol tipus de

tècniques definides, sinó a totes aquelles que pretenen un

canvi en l'estructura de la personalitat o del comportament.
!!Psicoanàlisi Existencial!! podria entendre's en el sen

tit estricte de Sartre o com una modalitat més o menys hete

rodoxa de la Psicoanàlisi, la qual cosa fóra confusa i limi

tadora. L'adjectiu Existencial, en canvi, afegit a la para�
la Psicoteràpia, especifica aquesta pràctica diferenciant-la

de totes les altres.

Ja hem observat en un altre lloc que manteníem el terme

Psicoteràpia, malgrat la seva ambigüitat, per raons de com

prensió pràctica i universal, car ací el nom no fa la cosa,

que el que realment importa des del punt de vista definito

ri és l'especificatiu !!Existencial!!: altrament ens veuríem

obligats a introduir neologismes com metanoia existencial o

metanoiesi, potser, que no tindrien cap ressò popular i que

no farien més que augmentar la confusió.

Hem de superar doncs, creiem, les autolimitacions impo
sades pels propis caps de fila de la Psicoteràpia Existen-
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cial, aplicant el mètode, no solament com un marc referen

cial de comprensió (Binswanger), de les formes d'existència

frustrada o com un mètode de lectura biogràfica i literària
(Sartre), sinó com un mètode d'anàlisi i treball psicotera
pèutic.

És sabut que Binswanger es plantejava la Daseinsanalyse
com interrogació i recerca antropològica fonamental que és,
encaminada principalment a la critica de la Psiquiatria i

de la Psicoanàlisi, per bé que sense deixar d'obrir la via

a orientacions de recerques terapèutiques que, de moment, no

podien sinó ser esbossades o pressentides, o com a molt tí

midament iniciades. Així no és d'estranyar que ell i els

seus seguidDrs (Boss, Kuhn, etc.) practiquessin la Psiquia
tria i la Psicoanàlisi.

Estem d'acord amb Manfred Bleuler (1955), que cal espe

rar !!que es pugui construir una psicoteràpia sistemàtica so

bre la base d'un examen analí tri co=ex.i s't enc-i a'L'", Però conti

nuem sense entendre, perquè segons aquest autor, que no fa

altra cosa que seguir Binswanger "d t altr a banda mai (?) no

bastarà aquest tipus de psicoteràpia -per raons pràcticament
de metodologia només- sense la llum completa de la vida del

pacient, especialment en el sentit psicoanalític, cosa que

el mateix L. Binswanger inculcava una i mil vegades!!.
Si hem rebutjat amb Binswanger l'antropologia psicoanalí

tica de l'homo natura, si no estem d'acord amb la concepció
tòpica ni dinàmica, si entenem l'inconscient no com una ins

tància sinó com una implicació semàntica o significativa, si

rebutgem la dicotomia narcisisme primari - realitat, l'opo
sició subjecte - objecte, l'antogonismes Eros - Thanatos,
etc. què ens queda de la Psicoanàlisi?

El mètode biogràfic és certament una gran troballa de la

pSicoanàlisi, però:

1) Està limitat a la infància i a les vicissituds libidi

nals.

2) La concepció existencialista ja considera la infància,
car és intrínsecament temporal i històrica, l'existèn
cia: la biografia forma part de la facticitat, tal com
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demostra Sartre en les seves anàlisis de Flaubert,
Baudelaire o Genet.
,

3) Es possible un abordatge psicoterapèutic existencial

centrat en el present i orientat al futur (talment
com en la Gestalt) sense necessitat estricta d'una

reconstrucció històrica del passat, essent suficient

una reconstrucció estructural de l'experiència pass�
da.

Arribats a aquest punt ens preguntem: És que la presèn
cia de certes analogies entre Psicoanàlisi i Anàlisi Existeg
cial, que no arriben ni a coincidències, justifica la renún

cia a tma metodologia psicoterapèutica pròpia i la substitu

ció pura i simple per la tècnica psicoanalítica?
Per molt que sigui possible una lectura fenomenològica o

estructural de Freud, tanmateix la seva obra no és separable
del seu positivisme que és el que el fa recórrer a interpre
tacions energètiques i tòpiques desvirtuant moltes de les ob

servacions clíniques de gran profunditat. De poc ens servei

xen les magnífiques descripcions que ens fa si no estem d'a

cord amb la clau de la seva hermenèutica.

Per això Sartre rebutja la Psicoanàlisi: Presa la Psicoa

nàlisi en tota la seva literalitat i a partir d'una idea de

la consciència com transparència total' i autonomia el proje�
te d'una Psicoanàlisi Existencial és el resultat del rebuig
categòric d'una mitologia inofensiva i inútil per a allò ma

teix per a que va estar forjada.
De Waelhens adopta una actitud més conciliatòria, però

no deixa de assenyalar la inadequació que es ddna al moment

inicial de les c i.ènc i.es de l' home errtr-e l'ontologia implíci
ta que els fets demanen i la que el pensador professa: per

això cerca en la fenomenologia una ontologia millor que la

de Freud.

Merleau-Ponty, en canvi, intenta justificar d'alguna ma

nera aquesta teoria. La rebutja com explicació de l'home

IInormall!, però l'accepta com metàfora capaç de descriure una
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consciència patològica que en la seva malaltia, en l'a seva ,

desintegració, tendeix a adquirir els trets de cosa o meca

nisme. Finalment pensa que no és necessari traduir aquesta
teoria a conceptes fenomenològics i que les metàfores ener

gètiques -pel fet d'apuntar a una latèLcia- protegeixen la

psicoanàlisi d'una desviació idealista, que vindria a ser un

lIinconscient a la segona potència!! ..

D'altra banda, P. Ricoeur si bé inicialment va distingir
entre teoria i praxi, tanmateix defensava el valor heurístic

de les fòrmules freudianes i, després, ha justificat el seu

naturalisme i el realisme de la tòpica com dimensions que

guien el treball hermenèutic de l'analista i que com arqueo

logia del subjecte no són exclusives de la personalitat ne�
ròtica, sinó,un aspecte ineludible de tota la humanitat.

L'Anàlisi Existencial és vista pel Dr. Sarró, com una p�
sició d'antítesi total a l'obra de Freud.

"Ja no es pren com punt de partida l'Inconscient,
sinó que el que es pretén abastar és la descrip
ció de la vida humana des del punt de vista feno

menològic; ja no queda res del menyspreu dels fe
nòmens que recomanava Freud, intentant substituir
los per forces que actuarien per sota d'ells, si=
nó que es tracta d'instaRar-se pausadament en els
mateixos i, gràcies sobretot a no considerar-los
arlladament, sinó en el seu conjunt, extreure'n
el seu sentit. Es renuncia al camí freudià de

l'explicació reductiva, que substitueix la multi
plicitat qualitativa de la realitat anímica per
les variacions quantitatives d'uns potencials
d'energia libidinal, que operen des de l'Incons
cient, per quelcom de molt més difícil: la fide
litat als fenòmens, el Zuruch zur Sachen, el re
torn a les cosesi crit de guerra dels fenomenò
legs, perquè filosofs i psicòlegs s'havien obli
dat de la realitat més immediata.

Ben mirat tant en la Psicoanàlisi com en la Feno

menologia es produeix la interpretació (Deutung);
però en el primer cas en relació amb l'Incons

cient, en l'altra amb referència a l'essència.
Aquest tornar a l'immediat en l'estudi de l'home
es va convertir en el que es pot anomenar "Analí
tica Fenomenològica de la vida humana". l grà-

-

cies a aquest enfocament la investigació de.l'h�
me va tornar a situar-se en la ruta que havla se

guit durant segles, des dels presocràtics i �e la
qual l'havia tret violentament Freud, el genlal
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!!outsider!!, car només ell va gosar situar l'arrel
de l'home en el nivell d'un inconscient instintiu
d'una forma molt més radical que Schopenhauer o
Nietzsche!!. .

La Psicoteràpia Existencial té doncs, carta de naturale

sa pròpia i es pot definir per una concepció antropofilosò
fica, metodologia i finalitat característiques.

La concepció antropofilosòfica ja l'hem exposat suara:

és pensa l'home com una existència, un'ésser desfondat, ab�
cat a la possibilitat, sense essència ni naturalesa, per bé

que condicionat per una facticitat (corporalitat, temporali
tat, historialitat, serialitat), cridat a esdevenir, neces

sàriament, lliure i responsable.
La metodologia es desenvolupa en una sèrie de nivells

complementaris i superposats de forma inclusiva: de primer
una atenció a la descripció fenomènica (estadi de la respos

ta reflex de Rogers), per passar a la comprensió fenomenolò

gica (la sistematització empàtica de tot el material vital,
estructurat d'acord amb la significació subjectiva) i d'ací
a l'anàlisi o interpretació existencial amb el desvelament

del projecte existencial el qual espontàniament entra en una

primera confrontació dialèctica: la del Do-ésser i el poder
ésser on es compromet la llibertat i la responsabilitat per
sonals.

El resultat d'aquest compromís és el canvi, transforma

ció o metanoia radical en el sentit d'assumir la pròpia exi.§.
tència, cosa que és la finalitat de la Psicoteràpia Existen

cial.

És important assenyalar ací que no és suficient per al

procés psicoterapèutic que el pacient copsi adequadament

l'actitud positiva del terapeuta, que se senti empàticament
comprès per ell. Aquesta és una crítica que Gendlin (1970)
li fa encertadament a Rogers, car al seu criteri la interve�
ció del terapeuta té molta transcendència. Tot comentant la

quarta condició rogeriana de la teràpia diu:

!!El canvi de la personalitat no és el resultat

del nostre percebre les actituds o e9timacions
positives de l'altre envers nostre. �s cert que
serà molt improbable que la seva actltud de re-
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buig ens faci avançar envers els nostres signifi
cats implícits. Però això no és degut a la valora
ci6 negativa com tal, sin6 al fet que el rebuig

-

ignora, ordinàriament, els significats implícits
en els meus sentiments ••• El que determinarà el
procés. de canvi no s6n aquestes percepcions, sin6
el tipus de procés que està realment esdevenint
sell•

Segons aquesta opini6 de Gendlin la resposta òptima és

aquella que apunta i fa diana en 1l1'experiencingll del client.
En conseqüència 1l1'experiencing!T �esdevé el centre d'interès

de l'acci6 del terapeuta. La resposta òptima no és ben bé

aquella que respn als requisits tècnics de la teràpia cen

trada en el client, sin6 la que fa anar endavant el procés
terapèutic en referir-se directament a tfl'experiencingll•

La resposta directa a !Tl'experiencingll, per regla gene

ral, acostuma a referir-se als significats implícits del ma

teix omesos pel client. En aquest sentit la resposta del t�
rapeuta no és ni neutra ni impersonal. És una simbolitzaci6

.

de l'experiencing implícit del client.

!TEls consellers centrats en el client, per comptes
de fer interpretacions, ofereixen conceptualitza
cions en la mesura en que poden observar allò que
està experimentant actualment el client i potser
no és capaç d'explicitar-holl (Gendlin, 1970).

Tot aquest procés es desenvolupa en el marc de la Rela

ci6 Terapèutica que és també pròpia i característica de la

Psicoteràpia Existencial, i diferent de la psicoanalítica.
Les fòrmules pràctiques de desenvolupar aquesta metodo

logia s6n desenvolupades en l'apartat dedicat a la Relaci6

Terapèutica (2.3), especialment en la tècnica d'entrevista

(2.3.3.).
Per ara és suficient remarcar que l'objectiu de l'Anàli

si Existencial no és el d'interpretar, sin6 el de comprendre.
En aquest sentit no estarà de més recordar el que tan encer

tadament deia Frieda Fromm-Reichman (1952):

llEI psiquiatra que es respecta a si mateix i res

pecta els seus pacie�ts s'adonarà que no est� obIi

gat a esdevenir un magic del que s'esperen mlracles
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psicoterapèutics.

Els �siqu�atres insegurs no poden tolierar el seu
fracas d'lnterpretar una o altra de les comunica
cions dels seus pacients, sense experimentar señ
sacions d'angoixa o resentiment. Aquests psicote
rapeutes no poden entendre que el malalt mental�
que se suposa fora de raó, pugui dir coses amb
sentit que el psiquiatra, que se suposa entenimen
tat, no pugui entendre •.

L'important és que tenen significat per al sub
jecte.

Hi va haver un temps en què els psicoanalistes ens

engrescàvem pels descobriments de les comunica
cions potencialment significatives dels nostres
pacients. Això empenyia la psicoteràpia psicoana
lítica en la falsa direcció d'una concentració en
els continguts de les comunicacions dels pacients
i en la sobreestimació de la utilitat psicoterapèu
tica de la Lrrt ez-pz-e'tac i.ó ";

.

-

Tota comprensió, però, està orientada a la transformació,
car la persona que comprèn i és compresa ja pot actuar d'una

altra forma. Aquesta experiència pot ser comparada a la que

en les filosofies o pràctiques orientals s'anomena satori o

il:luminació.

Tot referint-se a aquesta diferència entre interpretació
i inteliecció E. Fromm (1960) observa que en els primers anys

de la seva obra Freud

"quan encara creia que la informació donada al pa
cient pel psicoanalista era suficient per a gua
rir-lo, tenia una concepció de la inteliecció com

fita de la Psicoanàlisi •••

És característic de la vertadera visió en la Psi
coanàlisi el que no es pugui formular en el pensa
ment, mentre que és característic de qualsevol ma
la anàlisi que la IIvisiólT es formuli en complica=
des teories que no tenen res que veure amb l'exp�
riència immediata.

L'autèntica visió psicoanalítica és sobtada; esde
vé sense ser forçada ni premeditada. No comença
en el cervell, sinó per dir-ho amb una �matge ja
ponesa en el ventre. No es pot formular amb pa
raules'de forma adequada i tanmateix, és real i

conscient, i deixa la persona que l'experimenta
canviada •••
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Aquesta mena de coneixement és el que Spinoza va
anomenar la forma superior, la intuïció ••• La fi
nalitat de la Psicoanàlisi, tal com·va ser formu
lada per Freud és la de fer conscient l'incons-
cient, subtituir l'Id per l'Ego. Per descomptat
que el contingut de l'Inconscient que s'havia de
descobrir es limitava a un petit sector de la per
sonalitat, a aquells impulsos instintius vius en
la primera infància, però subjectes d'amnèsia.
Treure'ls de l'estat de repressió era la finalitat
de la tècnica analítica. A més el sector que calia
descobrir estava determinat per les necessitats te
rapèutiques de curar un símptoma en particular. HI'
havia poc d'interès en recuperar l'inconscient fo
ra del sector relacionat amb la formació de símp
tomes •••

Malgrat això, si hom segueix la finalitat original
de Freud, de fer esdevenir conscient l'inconscient
fins les últimes conseqUències, aleshores cal alli
berar-lo de les limitacions imposades per la prò-
pia orientació de Freud fonamentada en els instints
i per la tasca immediata de guarir els símptomes •••
la finalitat és superar l'alienació i la separació
entre objecte i subjecte, alliberar l'experiència
de l'home total; descobrir l'inconscient significa
aleshores la superació de la contaminació afectiva
i la cerebració ••• Ésser conscients de l'incons
cient significa estar oberts, respondre, no tenir
res, sinó ésser ••• Aquesta finalitat de la plena
r.ecuperació de l'Inconscient per la consciència és,
naturalment, molt més radical que la finali tat psi
coanalítica general ••• li •

Reconeix FrGmm que això és demanar massa a l'home d'Occi

dent. Nosaltres diríem que inclús és demanar massa a un pro

cés psicoterapèutic, àdhuc l'existencial. Si seguíssim la lí

nia marcada per Heidegger que ens presenta l'home com el

rrpastor de l'ésserll i la veritat com el des-velament de l'és

ser, possiblement arribaríem a aquest anorreament de la prò
pia subjectivitat que implica l'ideal budista al qual fa re

ferència Fromm. Però si ens movem en termes més realistes i

materials (no ja amb interpretacions necessàriament materia

listes) haurem d'entendre que la funció d'un psicoterapeuta
no és la d'esdevenir un guru ni un guia espiritual.

Estem d'acord amb Fromm (1960) que no es tracta de tenir

una concepciórrnegativa de la manca de malaltia, sinó positi
va com benestar!! sobre la finalitat que ell proposa d'obte

nir el benestar "concebut en termes de plena unió, de la pe.E,
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cepció immediata i incontaminada del món", sigui possible
esperar-lo de la sola relació i procés psicoterapèutic.

La seva finalitat és més humil i prèvia, és la de,faci
litar el retrobament de la persona amb si mateixa, no amb

l'home universal o amb experiències còsmiques. En aquest se�
tit podem estar d'acord amb Fromm (1960) quan ell considera
que

Illa guarició de la bogeria potencial només es tro
ba en el canvi d'actitud de la separació i l'alie
nació a la percepció creadora i immediata del móñ
i de la resposta a ell .•• un hom pot ser !Tguarit!Td'un simptoma, però no pot s'er guarit d'una neuro
si de caràcter. -

L'home no és una cosa, l'home no és un lIcas" i
l'analista no cura ningú tractant-lo com un objec
te. Per contra l'analista només pot ajudar un ho=
me a despertar-se en un procés en que l'analista
està compromès amb el lIpacient" , en el procés de
la comprensió de cadascú, la qual cosa significa
experimentar la seva unitat".

ts evident que una nova comprensió de si ja és, com tal,
un canvi existencial, però en la nostra civilització o cul

tura occidental generalment els conflictes no es resolen per
via contemplativa sinó que acostumen a exigir solucions fàc

tiques, canvis en la conducta conseqUents a canvis en la per

cepció d� l'existència.
Si fos realment conseqUent i fidel amb si mateix l'Exis

tencialisme, considera Van'Dusen (1957), avançaria en la di

recció del Taorsme oriental i el Budisme Zen, i s'inclinaria
a contestar les preguntes de l'estudiós amb un pur silenci

(pur experienciar). La fita està en la direcció del pensa
ment sense imatges (un experienciar més lIexperiencial!T com

podria dir Heidegger).
Però ja hem considerat en un altre lloc que en un món de

fets i esdeveniments, d'antogonismes i oposicions, el silen

ci no sempre és la millor resposta, tant més quan la pregun
ta no ve formulada per l'estudiós, sinó per la gent que so

freix, tant més quan, a nivell coliectiu, risquem que aquest
silenci sigui el producte d'una desintegració atòmica. D'ací

la necessitat d'un enfrontament dialèctic amb la pròpia exis

�ncia i la realitat social.
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2.2.3. RESOLUCIÓ DIALÈCTICA

No hi ha terme o final del procés psicoterapèutic o gu�
rici6 sense transformació o canvi. El canvi, la transforma

ci6, la conversi6 o la metanoia és la resoluci6 dialèctica

del procés psicoterapèutic. D'ací que la famosa qUesti6 so

bre l'anàlisi terminable o interminable no tingui sentit
des d'un punt de vista existencial.

L'anàlisi o el procés terapèutic tenen un terme o final

que és la metanoia; el que no té acabament, si no és en la

pròpia mort, és la vida o l'existència, però la iRuminaci6,
el satori o la caiguda del cavall s6n moments decisius i

irrevocables.

Tampoc no està assegurat que aquesta conversi6 sigui,
com estat, definitiva. L'experiència humana és molt fràgil
i voluble, les possibilitats de renunciar a l'autenticitat,
de deixar-nos endur per l'un hom, d'inventar mil excuses

per a la mala fe, estan sempre presents, s6n una conseqüèn
cia de la nostra llibertat. Tanmateix, però si ens hi tor

nem a enredar ja no serà com abans; serà una crisi nova, des

d'una situaci6 nova. Les coses mai no tornen a ésser com

abans.

Quan,Buda tingué la primera experiència del dolor a tra

vés de la visi6 d'un vell, un malalt,un mort i un asceta ja
no va poder veure més el m6n com abans: abandonà el palau
on deixà la muller i el fill i començà una vida de pelegrí
errant a la recerca de la causa del dolor i d'un camí d'alli

berament.

En la tradici6 cristiana aquesta experiència pot ser sim

bolitzada per la caiguda del cavall de Saule o en aquella mà
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xima evangèlica: uSi no torneu a néixer de bell nou, no po

dreu entrar én el-Regne dels Celsll• Es tracta, ben entès,
d'un néixer en l'esperit.

Els paradigmes que suara hem esmentat representen situ�
cions decisives, canvis radicals. No es vol dir que una psi
coteràpia hagi d'abocar en una conversió religiosa, sinó

que d'alguna manera participa d'aquesta qualitat radical del

paradigma: és el pas de la inautenticitat a l'autenticitat,
de la inconsciència a la consciència, de la irresponsabili
tat a la responsabilitat, de l'alienació a la llibertat�

Amb això els problemes no s'acaben, és cert, però aquests

ja no tenen el caràcter incontrolable, atzaròs, heterònom

d'abans: si més no, el seu significat, l'actitud davant d'ells

ja pot ser una altra, la pròpia, per la qual cosa perden el

seu caràcter compulsiu.
La psicoteràpia no pretén, i si ho pretengués difícilment

i rarament ho aconseguiria, canviar la realitat objectiva, fí
sica o social, la facticitat, sinó la persona, la seva perce�
ci6 de les coses, per l'assumpció radical de l'única cosa que

depèn d'ella mateixa, la pròpia experiència, per la integra
ci6 de totes les experiències i contradiccions.

Hom no pot esperar alliberar-se dels mals, dels conflic

tes, de les lluites, l'única cosa que es pot esperar de la

psicoteràpia existencial és la resolució d'enfrontar-les. Bu

da no resolgué el dolor procI ament-ne precisament la seva

universalitat, descobrint la seva arrel en el desig i cercant

les vies de guarició en la superació del desig. Martín-Santos

(1964) ho compara a la catarsi de la tragèdia grega:

liLa maduresa plena del jo, amb la superació del
terror tràgic, fa possible la catarsi. Catarsi,
en el seu sentit més propi és l'acceptació del

propi destí. L'individu accepta el seu destí (la
facticitat) i es compromet amb ell, encara que,
en certa manera no depengui de la seva llibertat.

L'acceptació d'aquest compromís és una mena de

re-lligam amb la totalitat de l'universll•

En aquest sentit la psicoteràpia té un acabament, una

fita a assolir, a partir de la qual, el cicle recomença: pe

rò ara sota una nova llum, sense necessitat de guia, la peE
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sona fa el seu camí, ja ha estat ITcuradaH. L'última cita

psicoterapèutica, la desaparició d'uns símptomes, l'alta
psiquiàtrica, no són indicatius de l'acabament de la psico
teràpia; aquest és un procés interior del qual només en

pot tenir plena consciència l'individu afectat: la resolu

ció de Buda de deixar l'esposa i el fill, la vida plàcida
del palau, socialm�nt és una bogeria, però per a Buda és

una alliberació. És semblant a aquell consell evangèlic de

deixar pare, mare, espòs o esposa, per seguir la Via. No hi

ha doncs criteris objectius de guarició; en aquest sentit

cal, doncs, despsiquiatritzar totalment la praxi de la Psi

coteràpia Existencial.

Aquest canvi interior aboca freqUentment en un canvi de

conducta, però a la vegada aquest no és signe d'aquell, si
nó en la mesura que en procedeix, inclús no és en absolut·

necessari sinó entra en contradicció; el que sí que és con

seqUència intrínseca és el canvi d'actitUd, que ve definida

pel canvi perceptual.
D'ací que l'aparició de noves conductes tal volta social

ment més adaptades no són índex objectius de guarició. Això

és el que pretén i la fita a la qual s'encamina el Conduc

tisme. No s'entén com en aquest sentit, Binswanger no gosi
concloure sobre la transformació d'una pacient després de

cinc anys que havia retornat a la vida social, pel fet que

no s'havia casat (?).

Metanoia i modificació de la conducta

Tot el que acabem de dir no està renyit amb un entrena

ment per a les conductes que tradueixen aquesta conversió o

canvi d'actitud; tot sovint la persona necessita d'un perí�
de d'aprenentatge i d'algunes experiències fàctiques per tal

d'operar un canvi suficientment profund: precisament per la

relació dialèctica que hi ha entre acció i consciència.

Si seguim la comparació que hem establert amb el procés
de conversió trobem que Saule de Tars, després de caure del
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cavall va a casa d'Ananies per a ser instruït en el que ca

lia fer. Buda no s'acontenta en illuminar la·nostra conscièn

cia, sinó que ens marca uns camins per a assolir la supera

ció del desig: la recta consciència, la recta atenció, etc.

És típic de les morals cristiana o budista el seu caire for

mal, mai material: ens diuen: estimar, fer el bé, però mai

no ens diuen o defineixen que és estimar, ni fer el bé. Això

és descobert i decidit per cadascú: en aquest sentit són mo-
,

rals estrictament existencials. Es com si ens diguessin: no

entris mai en contradicció amb tu mateix.
,

Es en aquest sentit, per exemple, que la psicoteràpia de

Kelly Illa teràpia del rol fixat!! és susceptible d'una lectu

ra existencial i d'una utilització subsidiària o instrumen

tal en algunes situacions concretes. El que diferencia el mè

tode de Kelly d'altres formes de teràpia conductista és que

aquestes es basen en els símptomes o en aspectes ben delimi

tats de la inadaptació. Kelly, per contra, considera el con

junt de la concepció personal.
Per a l'aprenentatge d'un nou rol, tal com el planteja

Kelly (1955) és indispensable començar per comprendre la co�
cepció actual de l'existència (del món, del Jo, dels rols i

de les situacions viSCUdes), que és la del pacient. D'això

depèn la prossecució i la reixida d'aquesta forma de teràpia
per recondicionament.

Si la finalitat és canviar la construcció sistemàtica

personal del subjecte, la que sustenta la varietat de les

seves conductes observables i de les seves reaccions íntimes,
esdevé lògicament i cronològicament indispensable comprendre

aquesta construcció sistemàtica personal tal com està estruc

turada. El coneixement d'aquest Ilsistemall no és altra cosa

que la descoberta de l'estructura no-conscient de la relació

Jo-Món personal, i equival, per tant, a la tematització de

l'existència del pacient.
En aquest sentit Kelly té una posició radicalment dife

rent delspresupostos habituals del Conductisme: considera el

símptoma no com un fragment aïllat del comportament, sinó

formant part intrínsecament del sistema de significacions
personals. Una anàlisi comprensiva del símptoma mostra que
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és integrable a la totalitat de l'experiència i del compor
tament personals, i que no té significació si no és en rel�
ci6 al context organitzat i individual de significacions.

Tractar el símptoma com una entitat a part, considerar

lo com una expressió estadística d'anormalitat, és tancar

se a la seva significació. La significació és l'experiència
d'una persona, és una creació individual. És privada i idi�
sincràsica. Això ens mena a un tipus d'anàlisi idiogràfic,
talment com fa Allport, per exemple, en les IILetters from

Jennyll (1965). Però, paraB.elament ens planteja la qüestió de

com modificar l'estructura idiosincràsica d'aquest món, per
tal d'evitar que aboqui en la destrucció pròpia.

Si bé Kelly prescindeix de la presa de consciència de

la temàtica de les significacions de l'univers viscut del

client, car considera que no ho necessita si no és per fixar

el rol que cal aprendre en la seva learning therapy, tanma

teix utilitza tècniques que són instructives i vàlides en al

tres contextos i per altres finalitats terapèutiques •.
Els procediments de Kelly han estat represos i precisats

per Hinkel (1970) i K.J.C. Wright (1970) i discutits per B�
nister i Mair (1968). Entre aquests procediments podem enu

merar:

1. La xarxa d'implicació (implication grid), pensada per

Hinkel és un medi per a comprendre l'univers actual del sub

jecte tot fent-lo parlar del canvi personal a que aspira.

2. La tècnica d'elucidacions esgraonades: (laddering
technique) consisteix en esclarir les direccions predominants
dels esforços personals i dels valors en l'organització de

l'existència. Per exemple tenir un caràcter fort i no pas f�
ble pot ser el canvi personal a que aspira una persona, pe

rò a través de successives elucidacions pot aparèixer com co

nectat i subordinat a ser estimat i no despreciat.

3. La tècnica de la clarificació de les connotacions en-

cadenades. Wright (1970) escriu:

IIAfirmem que és possible fer investigacions cien
tífiques del marc personal de referència i, en par
ticular, comprendre d'aquesta manera la significa=
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ció d'un símptoma. El nostre principi és que tot
el que li esdevé a una persona té una significa
ció interna en relació a un sistema coherent únic
de construcció personal que constitueix la seva
visió del món i de si mateix ••• Caldrà que bus
quem les interrelacions del sentit, la clarifica
ció de les situacions o de les àrees en que les
significacions esdevenen vagues o confuses!!.

4. La inversió del rol: Segons Kelly (1955)
!!La inversió del rol és una manera exceE.ent de per
metre al pacient intentar noves construcciqns que
siguin revalidables. Si es realitzen com assaigs,
tenen una primera part de validació de dades. Si
es porten a terme en una situació extramural, po
den tenir inclús més evidència en relació a l'efi
càcia de la seva nova construcció!!.

Un exemple pres de la nostra experiència pot servir per

a iE.ustrar-ho. Una pacient de trenta anys viu amb una tia s�
va. Les relacions són d'estricta dominància per part de la

tia que ja en l'adolescència va suplir les funcions maternals

per absència de la mare i del pare.

En un moment determinat la pacient comprèn que ha de mo

dificar les estructures de relació intentant fer-se valdre

en el context familiar. Una situació concreta que es repe

teix quotidianament és la del menjar. La tia determina el què
s'ha de menjar, en quina quantitat i en quins àpats del dia.

La pacient hi està en desacord, sobretot pel fet del domini

que s'exerceix a través d'aquests sistemes de menjar. Conve�
çuda que s'ha de modificar aquesta relació establerta a tra

vés del menjar, com paradigma d'una relació total, car la s�
va actitud s'està modificant en la direcció d'una major aut�
nomia, vol canviar el seu paper, però fracassa constantment.

La raó d'aquest fracàs rau en el fet que la pacient vol

que la tia comprengui que ella vol ser autònoma en fer-se els

menjars, però no és capaç de fer-li entendre. Fins que la pa
cient no copsa la diferència real entre fer entendre (actuar:
no tastar el menjar preparat i fer-se'n un altre) i ser com

presa a través d'explicacions orals, totalment ineficaces,
no comença realment a sentir-se auto-afirmada.



-792

La dialèctica de la praxi

Generalment els canvis no s'operen repentinament, sinó

a través d'una dialèctica amb la praxi: la forma de pensar

fa canviar la d'actuar i la d'actuar, la de pensar. També

els mestres del Zen es valen de situacions, estratègies i
accions per a fer avançar els seus deixebles en el camí del

coneixement. La resolució del "koanll (irresoluble) és una

estratègia per a movilitzar la persona, encara que sigui
per a descobrir l'absurd, l'absurd del pensament per si m�
teix. Ni Buda, ni st. Pau canvien perquè si, canvien perquè
s'han topat amb una realitat, que, possiblement, feia molt

de temps que, a la insabuda, anaven buscant.

En aquest punt coincidim amb Castilla del Pino (1966),
malgrat les diferències importants que tenim amb ell i que

després senyalarem. L'anàlisi dialèctica no és exclusivament

presa de consciència. Si fos així seria pura gnosi. El mèto

de dialèctic presuposa que el coneixement de l'home i la se

va realització són inseperables i que constitueixen un pro

cés total.

Aquesta íntima relació ja havia estat expressada per Marx

en la seva segona tesi sobre Feuerbach:

"La q'tlestió de saber si el pensament humà pot as

solir·una veritat objectiva no és una qüestió teò
rica, sinó pràctica. És en la praxi on l'home ha
de demostrar la veritat, val a dir la realitat,
la precisió i la potencia del seu pensament. La
controvèrsia sobre la realitat o no realitat del

pensament, arIlat de la prgxi, és una qüestió pu
rament e s co.l.àst í.ca'",

-

La presa de consciència és el moment pràctic-gnòstic que,

per bé que per si mateix no sigui suficient per a la trans

formació imprescindible de la realitat, és condició indispeg
sable per a qualsevol praxi modificadora ulterior. La presa

de consciència fa de l'home subjecte de la seva llibertat de

decisió.

Castilla del Pino (1966), recolzant-se er: Lefebvre redueix

la llibertat a les llibertats. "Res més alienant que parlar de

llibertat com propietat donada a l'individu, a l'home, a tot
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home, sub especie aeternitatis!!. Des d'aquest punt de vis

ta critica l'Existencialisme al que considera una reacció

idealista, seguint el pensament de Lukacs.

Aquesta crítica de Castilla del Pino a la concepció an

tropològica de l'Existencialisme es fa extensiva a la de la

psicoteràpia:
!!Gran part de les mesures psicoterapèutiques -tant
les més primitives de la hipnosi, com les més ela
borades intellectualment a la manera de les fonamen
tades en l'Analítica Existencial- tenen el defecte
radical que podríem anomenar robinsonisme. Qualse
vol psicoteràpia que s'exerceix només per a l'home
(malalt) i en l'home (malalt) oblida la qualitat
radical de l'home mateix i és, per tant una psico
teràpia deshumanitzada, sinó anti-humanitzada. Per
què l'ésser de l'home no és el solus ipse del subjec::'
te. Perquè el concepte d'individu com singularitat
perfectament desglossable del context social, del
seu món, és fals!!.

Pot tenir raó Castilla del Pino en fer aquesta crítica a

alguns analistes existencials, però no a la Psicoteràpia
Existencial, en la qual la unitat home-món és el postulat
fonamental.

Continua la seva crítica acusant-la d'ultramoralisme i

eticisme, car l'Existencialisme carrega les tintes sobre la

responsabilitat de l'individu. !!Hom està amatent, sobretot,
diu ell, a la salvació personal en detriment d'un fer trans

subjectiu!!.
Però unes línies més endavant parlant de la realització

limitada al que és realment possible diu: !!Però aquestes p0.ê_
sibilitats sobre les que ha de construir-se el projecte no

són només facticitats concretes, sinó també possibilitats

ètiques. La realització conté, per tant, un projecte que

s'extén envers dues direccions: la físicament possible, d'una

banda i l'èticament decidida, de l'altra!!.

La crítica és doncs ambivalent, com es pot enderrocar un

eticisme amb un altre eticisme? La raó del canvi està en que

Castilla del Pino substitueix la moral autònoma, pròpia de

l'Existencialisme, per la moral heterònoma, pròpia del mar

xisme, substitució amb la qual no hi estem, evidentment, d'a

cord.
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sí que podem estar d'acord, en canvi, quan diu:

llQualsevol psicoteràpia apareix com una tasca de
salienant ••• La vida, alienada o no, és vida amb
i en un medi determinat i determinant. El camp
operacional de la persona es determina pel medi
i es projecta en el medi. La psicoteràpia respon
sable no es pot desentendre d'aquesta estructura
unitària. En aquest sentit remarquem el caràcter
pràctic de la psicoteràpia. La dilucidació d'una
existència concreta es justifica -com esforç in
teHectual i com esforç de la persona en tota la
seva dimensió- en tant que condueix a la realit
zació d'un projecte d'aquesta persona en el seu
medi exi.strenc í.al ",

La coincidència pot ser textual en aquestes expressions,
però el significat que tenen per a Castilla del Pino es con

tradiu amb el que els hi donem des de la Psicoteràpia Exis

tencial. Castilla del Pino parla, en el fons, d'heterodeter

minació, determinació per la situació i el medi. Sembla que

es vulgui negar el concepte de llibertat com indeterminació.

La llibertat però no és indeterminació, sinó autodetermina

ció. Precisament la determinació pel medi o la situació és

la responsable de l'alienació. Si l'home es determina és ell

qui es determina, s'autodetermina, per bé que sigui en un me

di. Si és el medi que el determina, aleshores no és ell, i
d'ací vindrà el seu sofriment i la seva alienació, a no ser

que renuncii a si mateix per l'inautenticitat.

No és d'estranyar, per tant, que Castilla del Pino (1966)
negui qualsevol sentit al sentit de l'existència:

lll'existència és, diu ell. S'existeix i prou •••
L'home existeix com existeix qualsevol animal o

cosall•

Precisament la posició existencialista parteix de l'afiE
mació contrària: l'home existeix, els animals i les coses són.

L'enfrontament amb la realitat però no es pot desconectar

del marc de referència individual, es tracta de la pròpia

realitat, no d'una hipotètica objectivitat. Sovint, com diu

Kelly (1955):

"als metges els agrada accentuar l' objectivitat.
Contínuament enfronten el malalt amb els l'fets 11

,

amb l'esperança que una maceració continuada amb
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un material tan "vertader", atorgarà al malal t
un gust apropiat. L'únic que aconsegueixen és de
mantenir l'ansietat en el malalt. Molts terapeu
tes, amb el pretext de l'objectivitat, donen res

postes adequades a preguntes que no ho són. En
-

d'altres paraules l'objectivitat és massa fre
qUentment una disfressa per a la literalitat i,
en conseqUència, no és de cap manera objectiva
si no és verbalment".

L'objectivitat no es pot desprendre de la pròpia manera

de veure, dels constructes personals. Sovint la tasca del

terapeuta es redueix a facilitar l'acceptació i integració
de la pròpia realitat, sense contradiccions.

Un �acient nostre és homosexual. Inicialment aquesta ho

mosexualitat és viscuda (percebuda) com repudiable i, en

conseqUència.viu amb constant contradicció: ha de menar una

vida doble cada cop més complicada, representant diferents

papers segons els llocs, canviant de roba i indumentària,
camuflant-se tot sovint per no ser vist per segons qui.

El seu problema no és, evidentment, la seva homosexuali

tat, sinó la manca d'acceptació i coherència amb ella. Actual

ment aquesta duplicitat ha desaparegut: no ha canviat l'hom�
sexualitat, sinó la seva actitud o percepció envers ella:

ara és acceptada i integrada. El seu problema no era l'hom�
sexualitat, sinó la seva actitud envers ella, no el ser vist,
sinó el no voler ser vist.

El problema hauria estat mal resolt si s'haguessin aug

mentat les tàctiques d'ocultació, car a la llarga no haurien

fet més que agreujar el problema. La Psicoteràpia Existen

cial no busca el canvi de la conducta de la persona, sinó

l'enfrontament amb la seva realitat i la integració d'aque�
ta, sigui per l'acceptació o sigui per la superació dels lí

mits de la mateixa, però sempre en consonància amb un mateix.

Aquesta realitat no és més que la pròpia vida, la pròpia
existència o experiència vista a compresa en la seva totali

tat, no fragmentada o tendenciosament parcialitzada. Segons
Martín-Santos (1964)

IITotalització vol dir, ací, el mateix que conscien

ciació, però es tracta, sobretot, de la integracio
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mitjançant la qual ço nou conscienciat s'assimila,
amb el conjunt de la vida psíquica, en un tot do
tat de sentit. El nou fet comprès' s'integra a la
consciència, juntament amb els fils de sentit que
el posen en relació amb la totalitat del passat •••
En cada totalització hi ha dos aspectes insepara
bles: un comprendre conscient i un fer-se càrrec
responsabilitzador ••• Si el subjecte no es fa càr
rec, si no reconeix la seva veritat, el fenomen

-

de la mala fe continua deformant la visió que té
de si mateix ••• ,Si comprendre és perdonar, com

diu la dita tot referint-se al protsme, autocom
prendre's és assumir-se, responsabilitzar-se
d'allò que abans podia semblar atzaròs o casual,
d'allò que hom podia viure com estranya si mateix,
com quelcom del que, en última instància no n'era
responsable ••• L'autocomprensió exigeix desviar la
mirada de les fictícies objectivacions de si ma

teix, sota la forma de l'en-si neuròtic. Ha d'ar
ribar a veure's tal com és en el seu esdevenir cul
pable i, per això mateix, redimiblell•

Resolució dialèctica del procés terapèutic

Evidentment la resolució dialèctica no segueix un procés
estandaritzat en tots els individus ni en tots els casos:

els graus d'alienació són singularment diferenciats i si d'al

guna utilitat és la distinció entre els dos grans grups de

les psicopatologies (psicosis i neurosis) l'accessibilitat a

l'enfrontament dialèctic n'és el principal beneficiari.

Aquestes consideracions relatives a la responsabilitat,
segons Martín-Santos (1964), són aplicables a la neurosi,
però no a la psicosi. Podrem dir que la diferència rau en

que la neurosi és una renúncia de la llibertat, mentre que

la psicosi és una pèrdua de la llibertat. Per tant en la psi
cosi la mala fe ha deixat de ser responsabilitzable.

En la psicoteràpia de les psicosis no podem comptar amb

la determinació originària que inicià la reforma existencial

del posar-se en cura. Tampoc es pot utilitzar una transferèn

cia de tipus frustrant com en la neurosi, sinó que necessita

ser més gratificant i positiva, fins que esdevingui possible
una anàlisi dialèctica.

La relació terapèutica no pot ser mai dialèctica o d'op�
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sició personal, sinó d'empatia i acceptació (per bé que hi

pugui haver una diferenciació entre l'acceptació de la pe!.
sona i de la conducta en el psicòtic, tal com Rogers (1966-a)
ha observat: "consideració positiva", sempre; "acceptació ig
condicional", segons.

Psicosi i neurosi estan en un continuum gradual d'alie

nació, en el qual la pèrdua de la llibertat és el problema
fonamental a resoldre. La diferència està en que per al psi
còtic no es tracta d'una indeterminació, sinó d'una sobre

determinació, que ha invertit absolutament els termes de la

relació amb la seva existència. El neuròtic se sap respons�
ble, però no gosa ser lliure, el psicòtic se sent destinat,
necessàriament determinat: per a ell la seva realitat no és

contestable, no la pot fer objecte d'una relació dialècti

ca, necessita, d'antuvi, sentir-se arrabassat de la condició

dels déus o dels éssers predestinats per passar a la condi

ció humana: d'ací que per a ell té molta més importància el

tracte que rep, la forma com és considerat pels demés, la
comunió o koinonia que s'estableix amb ell, que no pas l'eg
frontament amb la seva existència que ell suposa rígida.

Això vol dir que ens ha d'interessar més el significat
de les circumstàncies existencials del psicòtic que no la

interpretació simbòlica de les seves comunicacions, la qual
moltes vegades no es farà patent fins que no haurem assis

tit a la seva superació.
Frieda Fromm-Reichman (1952) ens exposa un cas que pot

servir d'exemple iHustrador:

"Una esquizofrènica paranoide hospitalitzada,
d'uns trenta-cinc anys, va començar a tendir
cap a la recuperació després de molts mesos de

psicoteràpia intensiva. Un dels seus símptomes
principals fins a aquell moment havia sigut la
idea delirant de l'aparició de la "línia". La

pacient no havia dit encara al terapeuta què
era la "línia", potser ni ella mateixa ho sa

bia� Tanmateix podia dir cada vegada quins es

deveniments precedien l'aparició de la línia,
fins que, finalment es va poder determinar quin
tipus d'esdeveniments de la vida de la pacient
van produir l'aparició de la línia. La "línia!!
va desaparèixer i la seva eliminació va contri
buir notablement a la millora de la per-sona",
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El pacient no podrà encarar dialècticament la seva reali

tat fins que no s'alliberi d'aquesta sobredeterminació. Po

drem dir que en aquest,com en molts casos, l'alliberament pre

cedeix la llibertat. D'ací que el tractament del T!psicòticT!
ha de basar-se, fonamentalment, en fer-lo sentir membre de la

humanitat, incrustat en el Mitsein: només des d'ací podrà eg
frontar lliurement la pròpia existència.

No considerem desencertada l'opinió de Martín-Santos (1964)
(per bé que d'ella esborraríem certes expressions com: T!grati
ficació instintualT!). Textualment diu així:

T!El psicòtic ha de ser, necessàriament, tractat amb
tècnica de recolzament i gratificació instintual,
fins aconseguir l'aparició d'una neo-llibertat en
el si de la neo-neurosi. Si el jo arriba a ésser su

ficientment fort apareix aleshores la possibilitat
d'una investigació de la "mal.a f'e " i d'una Psicoanà
lisi Dialèctica en el vertader sentit de l'expres-
sió!l.

No vol dir això que la psicosi no sigui també una forma

de defugir la pròpia responsabilitat: el que passa és que és

una forma de defugir la pròpia responsabilitat, extraviada,
en la que la persona s'ha allunyat massa, sense saber-ho ni

pretendre-ho de si mateixa i de les pròpies possibilitats.
Una obstinació inicial l'ha fet involuntàriament víctima de

si mateixa, com l'obstinació d'Edip en conèixer la veritat

el va portar a la ceguesa: pot ser una covardia davant d'una

situació, pot ser un encegament passional, en qualsevol cas

ha anat massa lluny i s'hq tancat les possibilitats.
El que diferencia el neuròtic del psicòtic, per bé que

la diferència només és teòrica i mai pura en els casos con

crets, és l!antítesi indeterminació-sobredeterminació que

constitueix l'existència alienada.

Paul Abély (1948) en un estudi sobre T!La mauvaise foi

chez les délirants II demostra com en molts casos de psicosis
allucinatòria el pacient tracta de refugiar-se en la mala fe,
tal com la descriu Sartre, per tal de fugir de l'angoixa:

!IFaig servir el terme !Imala feT! en un ser:tit filo
sòfic. No es tracta d'una mentida clínica, sinó

-

d'una negació de la pròpia veritat: el subjecte
es menteix a si mateix: resulta més enganyat que
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enganyador, la seva mala fe és fe. Tracta de fu
gir de si mateix i també de desplaçar la seva res

ponsabilitat original, de projectar-la en un món
extern.

Es tracta d'escapar a qualsevol preu del propi pe
rill psíquic, de transformar-lo en un perill exte
rior ••• i aquesta és una altra manera d'intentar
recobrar la llibertat: poder-se defensar contra
quelcom.

Gràcies a aquest procés recargolat sorgeix el de
liri de persecució de possessió diabòlica, de la
influència, de l'eco i la fuga d'idees, aliucina
cions auditives, cenestèsiques, psíquiques, olfac
tives, genitals i d'altres ••• aquest conjunt de

-

i;enòmens no és sinó l'eco de la mala fe Il.

Ara bé com es demostra la naturalesa dialèctica del pr�
cés de la cura en el seu conjunt?

D'antuvi és dialèctic cada moment eficient: les forces

curatives de l'anàlisi no actuen de forma directa i coacti

va com un psicofàrmac o un electroshock. La desaparició d'un

símptoma no vol dir la modificació de l'estructura de la peE
sonalitat.

En l'anàlisi les forces curatives actuen modificant en

sems, els nivells més elevats de conscienciació del pacient.
Essencialment és ell qui cura, car el seu paper és eminent

ment actiu. La força curativa de l'anàlisi s'exerceix dialèc

ticament en ser aprehesa pel pacient en un procés de totalit

zació, que vol dir assimilació en el conjunt de la vida psí
quica, en una totalitat significativa.

En cada totalització dialèctica s'hi troben dos elements

inseperables: una comprensió conscient i una responsabilitz�
. ,

ClO.

Autocomprendre's és assumir-se, responsabilitzar-se del

que abans podia semblar atzarós o causal, d'allò que es vi

via com aliè a si mateix, és una forma de vèncer la mala fe.

El que el pacient ha d'integrar en una comprensió total,
una plena responsabilització és el seu passat neuròtic amb

el seu present de la cura. Guarir-se és acceptar la responsa

bilitat projectada paranoicament sobre els altres.

L'aprehensió d'aquesta totalitat aconsegueix evitar.les

pseudocuracions suggestives i distingir la teràpia autèntica
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de la falsa. La totalització de la cura es produeix, doncs,

tant en el plànol cognoscitiu com mitjançant una síntesi vis

cuda de pautes de conducta i moviments afectius.

En síntesi, podem distingir tres instàncies principals

en la totalitat de la cura, segons Martín-Santos (1964).

1. Un primer moment dialèctic que consisteix en la tota

lització conscient del passat reviscut i assumit.

2. Un segon moment dialèctic en què s'aconsegueix una no

va totalització més complexa mitjançant la comprensió recí

proca d'aquest passat, juntament amb el procés de la transfe

... .

renCla.

3. l finalment, un tercer moment dialèctic en que s'inte

gra el passat reviscut i assumit en el nou projecte amb el

món objectiu dels altres.

Alienació psicològica i social

La renúncia a la responsabilitat, l'alienació és pròpia

no solament del "malalt mental", sinó de la majoria de nosal

tres. Com els existencialistes han analitzat molt bé l'home

del carrer per defugir l'angoixa existencial es metamorfosea

en "l'un hom" es perd en la conformitat social, es fon en la

multitud. (Ruitenbeek). És el mateix fenòmen que analitzen

els neo-psicoanalistes, Fromm, particularment, Adorno o M�

cuse, quan ens fan veure la renúncia a nosaltres mateixos en

la submissió a la societat.

Per a Marcuse (1957):

"Una administració totalitària pot promoure l'ex

plotació eficaç dels recursos; l'Establishment mi

litar-nuclear pot fornir milions de llocs de tre=
ball gràcies al seu enorme poder adquisitiu; la

fatiga i les úlceres d'estòmac poden ser el sub

producte de l'adquisició de la riquesa i de res

ponsabilitat; errors mortals i crims per part dels

dirigents poden ser simplement una m��era de viure.

Hom està disposat a admetre que l'economia i la p�
lítica són una follia -i llavors hom compra llurs

productes. Però aquesta mena de coneixement que
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hom té de l'altra cara és part integrant de la

so�i�i�i?�ció de l'estat de coses, de la gran
unl�lcaclo dels oposats que inpedeix tot canvi
qualitatiu, perquè pertany a una existència ab
solutament desesperançada o absolutament pre-
condicionada que ha construrt la seva llar en
un món on l'irracional i tot és la Raó".

Els exemples que dóna Marcuse (1957) del parc natural

al costat d'una carretera o dels cotxes són s�icientment

eloqllents. Les relacions humanes, les de l'home amb els al

tres homes, les de l'home amb la seva pròpia existència no

solament estan mediatitzades per les formes de producció i
�e poder, sinó també per la mateixa tecnologia. En aquest
sentit l'alienació és consubstancial a l'estructura de qual
sevol societat organitzada dels nostres dies.

ITAquesta civilització ha desenvolupat la riquesa
social fins un punt en el que les renúncies i
càrregues que pesen sobre l'individu li semblen
cada cop més irracionals i innecessàries. La irra
cionalitat de la falta de llibertat té la seva

-

expressió més clara en la intensiva submissió de
l'individu a l'increrble aparell de producció i
repartiment, en la desprivatització del temps lliu
re, en la barreja, quasi impossible de distingir

-

del treball social constructiu i destructiu. l és
precisament aquesta barreja la que condiciona la
creixent productivitat i domini de la Naturalesa
que també consegueix que la vida sigui cada cop
més confortable per a l'individu o almenys per a

la majoria en els paísos desenvolupats.

D'aquesta forma, la irracionalitat esdevé forma
de la raó social. PSlcologicament -i això és l'únic
que ens lnteressa ací- disminueix la diferència eg
tre domini i llibertat. L'individu reprodueix en

el més pro�und del seu ésser en la seva estructura

instintiv.a, les valoracions i formes de comporta
ment que serveixen per al manteniment del domini,
mentre que aquest domini es fa cada cop més autò
nom, menys personal, cada cop.més,objectiu i gen�
ralitzat. El que realment dcmlna es l'aparell eco

nòmic i polític i cultural que s'ha convertit en
una unitat indivisible i que ha estructurat el tre
ball de la soc i.etat !",

Si segons aquesta anàlisi ja clàssica de Marcuse (1957)
estem tots socialment i psicològicament alienats, no per

això estem tots bojos. Hi ha dues maneres d'estar o romandre

psicològicament enters: una és l'adaptació social, amb l'in
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convenient que quan la coRectivitat esdevé literalment fo

rassenyada, ella també ho esdevé, però amb l'avantatge que

la societat no el segrega com boig, perquè continua estant

'dintre la raó social; l'altra és la integració en la pròpia
vida de les contradiccions i les paradoxes, que si bé con

tinuen existint socialment són conegudes, enteses i domina

des per la persona, integrades psicològicament en un nivell

que, en termes de Jung, en podríem dir: lIindividuació". No

més aquest segon camí és saludable i sa. El primer és fals

i mena a l'autoengany, amb el risc constant d'esdevenir co

Hectivament boig i amb l'alienació personal de la pròpia lli
bertat com a rerafons constant.

Si el neuròtic pateix psicològicament aquesta dissocia

ció, dissociació entre les necessitats individuals i socials,
que el fan sentir (no solament estar-ho, sinó sentir-se'n)
alienat, és perquè no ha aconseguit identificar-se amb la sQ
cietat o no ha sabut resignar-se, i per això, encara grinyo
la, escruixit pel desig de llibertat, d'una banda i per la

submissió fàctica de l'altra.

Evidentment hi hauria una manera de "curar-lo" del sofri

ment d'aquesta alienació: alienar-lo en l'alienació, de for

ma que ja no se1n sentís de l'alienació des de l'alienació:

aquesta seria la finalitat de les teràpies adaptatives o de

les estoicament resignades. Una altra forma fóra estabornir

lo, deixar-lo sense sensibilitat, a base d'electroshocks, IQ
botomies o ansiolítics. Però precisament en arribar a aquests

punts (adaptació, alienació, estaborniment)esdevindria nociva

la psicoteràpia.
Si alguna originalitat o àdhuc radicalitat revolucionà

ria té la Psicoteràpia Existencial és precisament la rebeHió

contra la resignació, l'adaptació o l'estaborniment. l en

aquest sentit s'oposa tant a l'idealisme psicològic com al

positivisme.
A. Stern (1951/1961) com hem vist, critica a Sartre el

voler curar la neurosi amb una neo-neurosi d'angoixa, tot

oblidant que Freud utilitzava la neurosi de "transferència"

com a mitjà terapèutic.
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liLa psicoanàlisi de Sartre no ens proporciona alli
berament del sofriment, sinó que encara ens ocaSlO
na més sofriment. No ens ofereix alliberació. Ens
dóna llibertat, i això és diferent. Perquè la lli
bertat és un obsequi de Dànae i no podem abraçar
la bella deesa de la llibertat sense acceptar la
seva germana siamesa, l'angoixa. Ambdues estan uni
des per un llaç irrompible, talm�nt com ho vàrem

-

veure en la filosofia de Sartre, en les seves no

veRes i de manera més impressionant en la seva

tragèdia "Le s Mouches li
•

En esclarir el cami del reconeixement de la nostra
llibertat, la Psicoanàlisi Existencial no ens alli
bera del nostre sofriment, sinó que ens porta el
sofriment de viure en autenticitat.

La raó demostra que els qui viuen una vida inautèn
tica no pateixen en absolut. Viuen en mala fe es-
capant de l'admissió de la seva llibertat i defu
gint la seva responsabilitat per l'elecció de va

lors. Tractant d'evadir-se de l'angoixa viuen cò
modament en mala fe, acceptant valors fabricats
d'antuvi i considerant-se justificats per les se

ves petites funcions dintre de la societat, dels
valors de la qual no en són responsables li

•

En aquestes expressions hi trobem la confusió completa
elevada a categoria de principi: s'identifica psicoteràpia
amb sensació de tranquiRitat, alliberament amb inhibició de

responsabilitat (desculpabilització), racionalisme amb lli

bertat. No es fa cap mena d'aliusíó a la transformació, al
canvi de la realitat, a l'acció: és doncs un idealisme psic�
logista.

No és doncs d'estranyar que per a aconseguir aquests fins

s'accepti com a vàlid l' electroshock, el li cocktai.L" o la sug_
gestió si mal no convé. D'altra banda es considera sofriment

l'assumpció de la pròpia responsabilitat, com si això no po

gués ser font de pau, satisfacció o alegria. La conclusió lò

gica a la que, potser involuntàriament, ens porta Stern és

que com més alienats socialment, més feliços psicològicament.
Que la responsabilitat pugui tenir en circumstàncies es

pecials dimensions dramàtiques o àdhuc tràgiques no vol dir

que no sigui una aspiració alliberadora de tot ésser humà.

No ens confonguem: efectivament, l'Anàlisi Existencial

no és un mètode terapèutic en el sentit clàssic de la parau

la, que alleugera el dolor o elimina les molèsties: l'Anàli
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si Existencial és una forma d'acostament a la nostra reali

tat, a l'existència, és una forma de desvelament, de veri

tat: rtconeixereu la veritat i la veritat us farà lliures!!.
,

Es cert que podem fugir de la veritat; quan a la Bíblia es

fa servir la paraula !!conèixerrt no es fa referència només a

una intuïció inteHectual, sinó a una acceptació, a un amor,
a una possessió, a una penetració inclús carnal.

L'anàlisi no és pròpiament la psicoteràpia, és la iHu

minació,no és el dinamisme emocional del canvi (aquest peE
tany fonamentalment a la relació terapèutica, tal com veurem

més endavant), però conté en si mateixala direcció formal

del canvi i la crida a la responsabilitat.
Podrem ésser infidels a nosaltres mateixos, podrem pr�

ferir l'ubriaguesa social, l'alienació, l'autonegació, la
inautenticitat, podrem dormir tranquils amb calmants: en el

fons no haurem fet altra cosa que dissimular un abisme que

tenim sota els peus i no volem mirar. Si tenim molta sort

morirem contents i enganyats, però no haurèm sabut mai què
és la felicitat que neix de la llibertat. Si no tenim aque�
ta sort necessitarem tones de tranquiHitzants, milers de r�
cionalitzacions, cinquanta mil formes i estones d'evasió.

La realització del projecte

L'objectiu de la Psicoteràpia, Castilla del Pino (1968)
el resumeix en el que ell anomena la "r-e al.i, tzació rt. Entén per

realització aquell esforç conscient per referir a la realitat

que es denomina norma el projecte que l'individu esbossa i

desenvolupa. (Sartre!). Qualsevol individu rtanormalrt no sol�
ment s'aparta, efectivament, d'un determinat tipus de refe

rències a una sèrie d'ordres socials, sinó que en la mesura

en què s'aparta es desrealitza, val a dir es perd respecte

d'una realització possible i objectiva. El que classifica el

subjecte com anormal no és la manca de subjecció a les lleis

imposades, sinó la pèrdua de sentit de la realitat, respecte
del que la realitat és. Ara bé, escriu Castilla del Pino (1968)
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!lLa realitat concreta és la norma i, en qualsevol
cas l' anormalitat demana, d'antuvi, un apartament
de la norma. Però en la mesura en qu� qualsevol
existència implica un fer-per-als-altres i aquest
fer es torna impossible, l'anormal es fa en un

món propi on tendeix a pseudo-realitzar-se vivint
exclusivament per-a-si.

Davant de l'impossible solució de l'enfrontament
de l'home amb la realitat, alguns -els anormals
se senten impulsats a no viure respecte a la nor

ma a no realitzar-se en la realitat, a viure ar=
realísticament. D'ací sorgeix, amb posteritat, la
tendència a una acció sobre la realitat que no té
cap base objectiva. En conseqUència la necessitat
d'edificació d'un món irreal en el que el subjec
te es gratifica mitjançant una entrega a realit
zacions fantàstiques!l.

"La conducta anormal està per tant definida per la
seva impossibilitat com praxi. D'ací que, en mol
tes ocasions ço anormal d'ara pugui arribar a ser

normal en una etapa històricament més madura, grà
cies a que ja és realitzable ••• Per tant la rea-
lització exigeix un procés de conscienciació del
subjecte en les seves rèlacions amb la realitat.
val a dir, una consciència de la realitat. l sobre
aquesta realitat un ajustament del seu projecte.
Un projecte que no té perquè ésser ni ha d'ésser,
sinó el que en cada moment sorgeix del trobament
entre el subjecte i la realitat concreta, com el
món on les seves possibilitats d'acció són viables.

En d'altres paraules: realització no és adaptació
a la norma, sinó consciència de la norma -de la
realitat- referida a la qual ha de fer-se factible
el projecte existencial concret de la persona. Es

comprèn, per tant, que qualsevol psicoteràpia és
una mena de dialèctica de l'home amb la seva rea

litat. El retrobament de l'home amb si mateix, dln
tre del món en el que està ••• L'adquisició de la

-

consciència de la realitat mitjançant l'anàlisi
dialèctica, extreu del projecte el que aquest té
d'elaboració fantàstica, elusiva de la realitat

objectiva!l.

Aquestes expressions de Castilla del Pino expressen ba�
tant bé la resolució dialèctica o finalitat de qualsevol
Anàlisi Existencial però impliquen algunes concepcions que

necessiten reinterpretar-se o àdhuc corregir-se o suprimir
se si es volen assimilar a la Psicoteràpia Existencial. Així

per exemple el concepte que Castilla del Pino té de la norma

i de ço realitzable: per a ell és normal allò que és realit
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zable, però resulta que només es pot fer allò que lIobjecti
vamentll es pot fer; ara bé, que és objectiu per a ell?: ço

social i històric: d'ací que dedueix, textualment (1968) que

l!fer-:-se budista entre nosaltres, seria una senyal
inequívoca d'anormalitat i predicar el budisme exi
giria tancar la persona en el manicomi"

"La realitat concreta, diu, és la normal!.

Ras i curt ens està dient que hem d'acceptar la norma so

cial objectiva (?), per bé que unes línies abans hagi dit
que no s'ha de confondre amb la mitjana estadística. Alesh�
res, vol dir que s'ha d'identificar la norma amb la norma

tiva? No anirem gaire equivocats si ho interpretem així:

"Pensem en l'acció política i es veurà com el que
defineix el projecte políticament normal de l'anor
mal, és simplement el fet de la seva factibilitat:
De no ser-ho aquest projecte es qualificaria d'utò
pic i àdhuc de paranoic, i això expressa el pensa=
ment comú de que només és viable en un món confor
mat per-a-si, autísticament, i no, al contrari,
realísticament".

Les possibilitats de canvi són, doncs, nuRes. (No és sor

prenent que aquestes paraules fossin escrites sota el règim
franquista?). No hi ha dubte que la ceguesa d'aquesta inter

pretació és una "transpo]:1.ació inconscient!! del mètode marxis

ta-leninista de l'anàlisi de les condicions objectives.
No és d'estranyar que la seva psicoteràpia dialèctica

se'n vagi en orris quan conclou:

"La culminació d'una tasca psicoterapèutica hauria
de formular-se així: lleI que vosté vol i ha de fer
només es pot fer de la forma que ací hem dilucidat".

Galdosa llibertat!

Estem d'acord que el projecte anòmal ho és en la mesura

en què és irrealitzable a la realitat i només realitzable en

el món subjectiu de la fantasia. Amb això té raó quan fent

referència directa a Sartre, Castilla del Pino (1968) diu:

"Sobre la funció de la fantasia s'ha escrit poc,
i és realment important per a la interpretació
psicodinàmica de les relacions subjecte-realit�t •••
El moviment dialèctic de la persona sobre la blpo-
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laritat realitat-irrealitat fa possible una her
menèutica de l'existència humana d'excepcional fe
cunditat ••• Només Sartre l'ha sapigut veureu.

Un projecte no és anòmal, malaltís, perquè sigui irrea
litzable en una realitat social concreta que no ho permeti,
sinó, que és anòmal precisament si és irrealitzat, si no es

realitza, si la persona agai'a com excusa que la realitat no

el deixa realitzar i, aleshores, hi renuncia a la pràctica
i només l'alimenta a la fantasia en el món subjectiu de les

irrealitats o li confereix una ,realitat simbòlica.

La concepció de Castilla del Pino no fa més, encara que

potser ell no ho intenti, que refermar la definició social

de bogeria. El qui segons això introdueixi la realització

d'un projecte utòpic és necessàriament boig (Jesucrist, Bu

da, Galileu, Juli Verne). Ací s'amaga QDa confusió entre bo

geria social i psicològica. La confusió entre els dissidents

i els alienats. Manta vegade l'únic que està psicològicament
sa. és el dissident.

Segons l'Anàlisi Existencial només és irrealitzable allò

que no es realitza. (Ens movem en el camp humà, no en el de

les realitzacions còsmiques). La realitat no és la realitat

objectiva, sinó la � realitat. El que cal doncs, és: fer,

realitzar, transformar. Aquesta és la vertadera resolució

dialèctica: la superació per la negació de la negació, la n�

gació d'allò que no és, fer que sigui el que no és. Allò que

ens limita és la facticitat, no la realitat.

D'ací que la Psicoteràpia Existencial superi la dialècti

ca de la persona i de la situació, en el sentit que la redueix

Castilla del Pino (1968):

IINomés es pot fer, diu ell, allò que es pot fer,
contràriament el projecte és irrealitzable; si

malgrat tot es tira endavant (?), el projecte és,
aleshores, pura paranoia. S'ha de fer doncs, el

que cal, dintre del que es pot fer. Aquesta fòr
mula remet a una ètica de la situació u

•

No és d'estranyar que si es comença limitant la lliber

tat s'acabi amb una moral objectiva (la marxista) per molt

que se l'anomeni de la situació, car la moral existencialis

ta no és una moral de la situació, és una moral de la lliber
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tat en situació: per a ell (1968), però, la llibertat està

supeditada a la consciència de la necessitat que cada situa

ció planteja.

"L'home és lliure per a utilitzar les necessitats
que la seva contingència suggereix, val a dir és
lliure per a fer únicament allò que li és possible
i ha de fer ••• Ningú no és lliure per a fer qual
sevol cosa. Cadascú és lliure per a fer determina
des coses, aquelles que la seva realitat suscita�
d'aquesta manera la responsabilitat d� l'home i,
per tant, la seva culpa no es disol entre infinits
quefers, sinó que es limita a un determinat fer,
la resolució del qual es constitueix en imperatiu,
val a dir en principi rector i la violació del
qual només es pot esdevenir al preu de la manca

d'autorrealització. El que se'n diu frustració no

és altra cosa que la no-realització del subjecte
en la realitat" •

. ,

Una nova percepclo

Tot això és voler fer passar bou per bèstia grossa. D'una

altra manera molt més existencial ha entès Fromm (1976) la re

solució dialèctica de la psicoteràpia; heus ací la seva argu

mentació:

"Si partim del presupost que només una mutació subs
tancial del caràcter humà, val a dir el pas de la
preponderància de la modalitat del tenir a una pre
ponderància de la modalitat de l'ésser pot salvar=
nos de la catàstrofe psicològica i econòmica, cal

preguntar-se: és realment possible una transforma
ció caracteriològica en gran escala?".

A aquesta resposta Fromm (1976) contesta inspirant-se en

les quatre nobles Veritats de l'ensenyament de Buda:

"A parer meu, el caràcter humà pot canviar a condi
ció que subsisteixin les condicions següents:

1. Que hom sigui co�scient de l'estat de sofriment
en qu� es troba.

2. Que es reconegul l'origen del nostre malestar.

3. Que s'admeti que existeix un camí per tal de su

perar-lo.

4. Que hom accepti la idea que, en ordre a superar
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el nostre malestar hem de fer nostres certes
normes de vida i canviar la nostra pràctica de
vida actual!!.

Aquestes condicions que posa Fromm són molt similars a

les de Rogers per a accedir a una teràpia, amb la diferèn
cia fonamental que l'accent no el colloca en el canvi de la

conducta, sinó de la percepció d'un mateix.

Des del punt de vista de la Psicoteràpia Existencial r�
butgem igualment qualsevol conclusió de tipus ètic a la que

sembla que invariablement ens vol portar Fromm, tant si és

l'ètica marxista, la socialista, la budista o la cristiana.

Però reconeixem que no hi ha !!guarició!! sense transformació.

Aquesta +r-ans.rcrmac.í.ó és fonamentalment "Lrrter-i.cr-!' , val a

dir de l'autopercepció, però comporta necessàriament modifi
cacions en la conducta en la mesura en que aquesta segueix
les modificacions o reestructuracions del projecte existen

cial: per exemple, en el cas de l'homosexual, no serà el c�
vi a l' heterosexuali tat el que marcarà la fi ta de la l'terà

pia" o de la resolució dialèctica, sinó una actitud nova, la

de la seva acceptació i de l'actuació en conseqüència, sense

falsedats, sense hipocresies ni d�plicitats, que eren l'ori

gen de la seva angoixa i inadaptació a si mateix, la base de

les seves contradiccions.

Continua Fromm (1976) en el mateix capítol establint un

paraHelisme entre el mètode de Euda, el de Marx i el de Freud

i considera que els pacients d'aquest últim s'adreçaven a ell

enduts pel seu sofriment i a la recerca d'una comprensió i

superació del seu mal. Però a judici de Fromm la tècnica psi
coanalítica no mena, com en el cas del Budisme o del Marxis

me, a una superació de les causes que originen el mal, perquè
no aboca, necessàriament, en una praxi:

"A parer meu, però, res de durable no pot obtenir
se amb persones que sofreixen un estat de malestar

general i per a les quals cal una transformació
del caràcter, que, per això, han de canviar la prò
pia pràctica de vida d'acord amb el canVl de caràc
ter al qual aspiren. Aixi per exemple, �om.pot cog
tinuar a analltzar eternament la dependencla d'a

quest o aquell individu, però totes les intuïcions
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a les quals es pervindrà de tal manera no acom

pliran res mentre l'individu segueixi trobant-se
en la mateixa situació pràctica en què vivia
abans de comprendre's. Un simple exemple valdrà
per tal d'aclarir millor el que hem dit: una do
na,el sofriment de la qual endinsi les seves

-

arrels en el seu estat de dependència del pare,
encara que s'adoni de les causes profundes de la
dependència mateixa no canviarà de debó, fora
que no canvir la pròpia pràctica de vida, per
exemple seperant-se del pare, sense acceptar els
seus ajuts, i afronti el risc i el dolor que com

porten aquestes passes pràctiques envers la in-
dependència. La comprensió separada de la pràcti
ca roman ineficaç fI.

Certament no és el viure o no viure amb el pare, el que

marcarà la !!guarició!! d'aquesta pacient, sinó el no depen
dre realment d'ell, cosa per a la qual és imprescindible un

canvi d'actitud que necessàriament es traduïrà a la pràcti
ca, de la forma que sigui, però sempre coherentment amb el

canvi d'actitud. Amb això seguim Kelly (1955) el postulat fo
namental del qual diu així:

!!Els processos d'una persona estàn psicològicament
canalitzats per les formes com ella anticipa els
esdeveniments!!.

Val a dir que les formes de percepció són les que confi

guren la conducta. Ara bé aquestes formes no són passives o

receptives sinó que ella, la persona les escull:

!!Accentuem la manera com l'ésser humà individual
escull actuar més que no pas la manera com s'hau
rla de realitzar l'operació en el plànol ideal.
Cada persona pot erigir i utilitzar diferents c�
mins, i el que escull és el que canalitza els
seus processos ••• La seva xarxa de camins estru�
turats és la que el porta al futur de forma que
pugui enticipar-lo!!.

Això, serà el que permetrà, segons Kelly, fer predic
cions científiques de la conducta, a la vegada que explic�
rà les seves característiques motivacionals.

El miratge revolucionari

Arribats aquest punt, en aquesta navegació entre Scylla
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i Caribdis, unes altres veus ens arriben dient que el que

cal transformar és la realitat, no la nostra, sinó l'objec
tiva, l'aliena. No la nostra percepció de la realitat, sinó

la realitat mateixa.

La transformació de la realitat comporta, certament,
també la transformació pOlítica, social i objectiva, si es

vol, però aquesta tranformació no s'ha de confondre amb la

metanoia existencial, ni és la fita de la Psicoteràpia del

mateix nom i inspiració, car ,la transformació objectiva i
estructural de la societat és plenament assolible a través

de la renúncia a la llibertat o d'un augment de l'alienació

individual i coHectiva.

L'Anàlisi Existencial pretén, directament, el canvi de

les persones i subsidiàriament el de les estructures. Les

psicoteràpies polítiques inverteixen la relació dels termes

i no s'adonen que actuant d'aquesta manera perverteixen el

sentit de la llibertat, tot introduint una alienaciÓ. o sub

missió als objectius o fites polítiques que vénen determi

nats per les avantguardes més o menys revolucionàries. No és

coincidència que tots els que parlen així busquen el poder,
o pretenen conquerir el Palau d'hivern o assaltar la Basti

lla.

Tal com encertadament comenta Jervis (1975)

TlL'experiència esquizofrènica, en especial, és
tractada per alguns autors, com quelcom que sem

pre està relacionat amb una dimensió positiva,
Tlalliberadall i subversiva de l'existència. D'a
questa manera, segons una opinió comú que, vol
identificar erròniament la bogeria amb la condi
ció de llibertat i de protesta eficaç no són

-

pocs els inteRectuals que es complauen a veure

en el boig (o més ben dit en la seva imatge del

boig) una mena de revolucionari.

Segons d'altres posicions, les etiquetes del

diagnòstic no identifiquen realitat de cap mena,
no tan sols biològica, sinó ni psicològica. La

condició psicològica i social comunment identifi
cada com Tlesquizofrènia" és considerada com una

condició exclusivament social i, més exactament,
com una etiqueta aplicada a una sèrie d'indivi
dus totalment mancats de problemes psicològics
concrets. Aquestes postures poden ser classifica
des com antipsiquiàtriquesTl•
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Continua Jervis (1975) analitzant d'altres postures com

les que redueixen la qUestió psiquiàtrica a una mena d' assis

tència social i d'educació d'higiene mental reduïda a fòrmu
les pedagògiques d'equilibri psicOfísic, i conclou:

llUna altra escapatòria del problema -suggestiva
perquè se situa a l'esquerra- consisteix en afir
mar que, donat que el sistema capitalista provo=
ca la malaltia mental,no val la pena de fer res
en el camp psiquiàtric fins que no arribi el dia
de la revolucióll•

El mateix Jervis (1975) qualifica aquestes concepcions
d'errònies, es basen en la idea que la condició objectiva
en què es troba un individu és causa i no conseqüència de

la seva manera d'ésser i de pensar; en el principi segons el

qual no és culpa seva, sinó d'un mecanisme social (que no de

termina ell mateix) l'estar malament; en la sospita que els

factors fonamentals d'aquestes situacions vénen donats per

la divisió en classes de la societat i per les lleis d'expl�
tació.

A partir d'ací l'alternativa esdevé radical: o bé els

problemes psicològics i els transtorns de comportament con
tinuen essent reduïts a malalties biològiques o psicològi
ques i aquesta IImalaltiall és considerada com un fenòmen na

tural, autònom i casual, del qual la societat no n'és respon

sable; o bé està socialment determinat i dotat, en conse

qüència, d'un específic significat humà i social. Aquesta
dicotomia no considera però �� tertium quid, i està radic�
litzada per tal d'extreure'n la conclusió que tots els con

flictes "psicològics!! són reductibles a conflictes polítics
(se sobrentén sempre provocats per la divisió de classes de

la societat capitalista).
Des del punt de vista de la Psicoteràpia Existencial,

però és indiferent quin tipus de societat és aquella en la

que ens ha tocat viure en relació al tema de la !!salut men

tal". Talment com diu Sartre: l' home és el producte de l'e§.
tructura en la mesura que la transcendeix o ultrapassa. L'e§.
tructura mateixa és un producte humà, no natural, i l'home

és agent i pacient de la història simultàniament. No hi ha

una relació unilateral en esclusiva, sinó que s'ha de consi
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derar l'ésser humà, com ésser-en-el-món. El Marxisme té ten

dència a oblidar el subjecte de la història i a disoldre'l

en l'esperit objectiu, d'acord amb el seu rerafons hegelià.
Trobar en el rerafons de les psicopatologies conflic

tes polítics és, reductivament tan ingenu com trobar-hi cog
flictes familiars, ideològics, històrics o culturals. El

conflicte psíquic és un conflicte humà, i com aital res del

que
rt és humà li és aliè 11, entre

les necessitats biològiques, la
lògic que qui només té ulls per

tica.

Des de sempre l' home ha estat definit de forme·s parcials;
animal polític, animal racional, o bípede implume: l'home és
tot això i més, no perquè sigui una suma de factors parcials,
sinó perquè ultrapassa aquestes dimensions en una nova dimen

sió integrada, la humana. Dimensió que només la postura exi�
tencial contempla, o almenys en possibilita la seva contem

plació, en tota la seva complexitat, totalitat i integració.
L'home no és la suma d'unes parts, sinó la totalitat; tota
litat conscient: és un ésser que experimenta, que sent, que

coneix, que consciencia, que té un món, és, en una paraula:

altres coses la política,
,

sexualitat o la religió. Es

a la política hi vegi polí

una existència.

Si la societat és alienant, aleshores tots estem alienats,
cosa que no neguem, però socialment, no psicològicament, d'una

forma inevitable, fatalista o incontrolable. L'alienació so

cial -objectiva- no ens mena a tots al deliri o a la incapa
citat de disposar de nosaltres mateixos per a l'acció, inclús

revolucionària. Com explicaria sinó el revolucionari la rev�
lució de la qual n'és protagonista si tots estiguéssim alie

nats, impossibilitats per a l'acció i la reacció?

La Psicoteràpia Existencial mira l'individu. Sartre ha de

mostrat magistralment com el Marxisme es perd quan arriba a

l'individu: el pot situar però no explicar, per això el nega.

Una forma encara més suqtil d'intentar desbordar la Psi

coteràpia Existencial per l'esquerra, diríem més enllà de



-814

l'esquerra, que emparenta amb la contracultura és la reivin

dicació revolucionària de la libido freudiana que fa Marcu

se (1957), tot subvertint el concepte de llibertat. Marcuse

ens plantej a un retorn al paradís:

!!Més �viat es trc;cta de revelar la psicologia com

polítlca: no nomes de manera que la psique apare
gUl sempre com un fragment de ço socialment gene
ral, sinó també en el sentit que ço general, un
dels fragments del qual és la psique, es cada cop
menys "La aoc i.eta't " i cada cop més Illa poLf tri.c a" ...
El domini pot ser exercit per homes, per la Natura
lesa, per les coses i inclús pot està dirigit per
l'individu cap a si mateix, apareixent com autono
mia. Aquesta forma juga un paper decisiu en la teo
ria freudiana dels instints: el Super-Ego accepta
en si mateix els models autoritaris, tot conver
tint les seves lleis i prohibicions en la seva prò
pia consciència. El domini dels instints es conver
teix en la pròpia obra de l'individu: l'autonomia�.

D'entrada Marcuse suposa l'existència d'uns instints en

els homes que necessiten d'una llibertat exterior per desen

volupar-se i el domini o possessió dels recursos dels quals,
l'autonomia respecte a ells, és interpretada com una repre�
sió. Així no és d'estranyar que la seva concepció de la lli

bertat sigui molt idílica:

!!Però amb això la llibertat sembla convertir-se
en un concepte impossible, car aleshores no exis
teix res que no estigui prèviament donat a l'in=
dividu , d'alguna manera. l de fet la llibertat
només pot ser definida dintre del marc del domi
ni .•. La llibertat és una forma de domini, exac
tament aquella en la que el medi prèviament do
nat satisfà les necessitats de l'individu, amb
un mínim de desgana i de renúncia ••• Els medis
de satisfacció de les necessitats que actuen en

una determinada fase cultural són fets social
ment donats, com les mateixes necessitats i ca

pacitats humanes, que estan presents en les for
ces productives materials i espirituals i en les
possibilitats de la seva utilització. Una civi
lització pot utilitzar aquestes possibilitats en

interès de la satisfacció de les necessitats in

dividuals; en aque�t cas la civili�z�ció �st� di

rigida cap a la lllbertat. En condlclons optlmes
el domini és redueix a la divisió racional (?)
del treball i experiència: llibertat i felici
tat es converteixen, aleshores en la mateixa ca

sa!l.

Aquesta identificació entre llibertat i felicitat, ente
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nent per felicitat les satisfaccions libidinoses "tout court",
ens mena a la conclusió fatalista de la irrealitat de la lli

bertat. Evidentment és millor la sort dels animals en lliber

tat, que no pas la nostra condició humana. Si la llibertat

es defineix socialment, aleshores no és d'estranyar que l'e

quació inicial entre llibertat i domini sigui exacta:

"La irracionalitat de la manca de llibertat té la
seva expressió més evident en l'intensiva submis
sió de l'individu a l'increrble aparell de produc
ció i repartiment, en la desprivatització del temps
lliure, en la barreja quasi impossible de destriar
del treball social constructiu i destructiu .••
D'aquesta forma la irracionalitat esdevé forma de
la raó social, raó general. Psicològicament, i això
és l'únic que interessa ací, disminueix la diferèn
cia entre domini i llibertat. L'individu repro-

-

dueix en el més profund del seu ésser, en la seva

estructura instintiva, les valoracions i formes de
comportament que serveixen per al manteniment del
domini, mentre que aquest domini esdevé cada cop
menys autònom, menys personal, més objectiu i gene
ral".

-

Aquesta equiparació de llibertat amb felicitat porta,
com hem vist, a una objectivació de la llibertat, la lliber

tat depèn de l'estructura de domini de la societat: això és

cert per a la llibertat política, social, econòmica, però no

ho és per a la llibertat psicològica, que és de la que es

tracta.

D'altra banda aquest tractament de la llibertat és ingè
nuament utòpic en el sentit que sembla responsabilitzar les

estructures socials de l'alienació humana, tot desconeixent

les mediacions de la fretura que estudia Sartre en la "Cri

tique de la Raison Dialéctique", amb la qual cosa seria sufi

cient el canvi d'estructures, com si aquest es fes en el

buit.

El model marcusià de civilització correspon a una orga

nització primitiva de la societat com la que pugui trobar-se

als indis de les fonts de l'Orinoco. És molt possible que

aquella gent sigui feliç i que es trobi en llibertat, talment

com Marcuse presuposa per a les condicions òptimes de divi

sió del treball i d'experiència. Però des que l'home històri

cament ha perdut el paradís, tot adquirint consciència de
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si tant filogenètic ament (consciència de la mort) com onto

genèticament (deixondiment de la infància), el paradís ja
no és recuperable: ha perdut la innocència original.

La llibertat subjectiva neix, co� la consciència, car

és una forma de la consciència, de la negació d'una certa

alienació o allunyament de la realitat natural, d'antuvi,
social, després. l un cop s'ha operat aquest distanciament

ja no és possible recular: es pot arribar a una nova co

nexió amb la naturalesa, però basada, necessàriament, en

una dimensió superior, de màxima consciència. L'home 'histò

ric, el que és producte del seu propi fer o actuar, ja no .

'és el "pas+or-" de l'ésser, sinó el seu 11actor-" •

En aquest sentit, un procés psicoterapèutic ha de con

templar un enfrontament i resolució dialèctica amb la pròpia
vida,amb la pròpia existència, amb la pròpia realitat histò

rica, per tal de poder arribar a una transformació d'un ma

teix i de les circumstàncies que l'envolten. La mística dóna

pas a l'acció.

Hi ha dues alternatives: o tornar a la koinonia amb la

naturalesa (la relació primitiva amb el món) o bé acceptar
i enfrontar la pròpia responsabilitat. L'alternativa de no

enfrontar-la és viure en l'alienació. Que l'home del carrer

no manifesti símptomes psiquiàtrics és una forma de dissim�
lar el problema: la insatisfacció continua essent la tònica

vital. El boig no és més que la punta de l'iceberg de l'ali�
nació: en ell es manifesta la contradicció social i s'expe
rimenta dolorosament la marginació.

Estem d'acord amb Marcuse (1957) que la societat podria

permetre's un elevat grau d'alliberament d'instints sense

posar en perill els seus aconseguiments, ni deturar el seu

progrés. Si bé ens ho mirem, però, tornem a trobar darrera

d'aquesta formulació de Marcuse la concepció de l'homo natu

ra de Freud, només que amb un optimisme i utopisme, amb un

esperit revolucionari antitètics al pessimisme i estoïcisme

conservador de Freud; l'intent de Marcuse (1957) és el d'e�
plotar o treure-li la punta revolucionària al pensament de

Freud, la seva originalitat no arriba gaire més enllà. És
un intent similar al de N. Brown (1959 i 1966) i d'altres
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amb especial i inesperat èxit a causa dels esdeveniments del

maig del 1968, malgrat l'oposició i la controvèrsia entre

Marcuse i Brown (1967) que es redueix a una discusió dels

mitjans adequats per a la revolució dels valors; la de l'ac

tivista contra el místic. Marcuse (1967) veu 'la lluita po
lítica en el terreny físic de la presa del poder ilLes arrels

de la repressió són permanents i reals; en conseqüència la

seva eliminació continua essent una tasca real i racionalll•

Brown (1967) contesta que per bé que la repressió física és

real les seves arrels no són físiques, sinó valors i arque

tipus subconscients, per alliberar-se de les quals cal una

violència psíquica exez-c.í.da a través d'un erotisme polimorf
i una revolució poètica i imaginativa que canviï els valors.

Marcuse (1957) s'imagina així una societat que ha recu-

perat els seus instints:

ilLa direcció fonamental d'aquesta mena d'allibe
rament, indicada en les teories freudianes, re
presentaria la reacceptació d'una gran part de
l'energia instintiva adreçada cap a treballs
aliens i la seva alliberació per a la realitza
ció de les necessitats desenvolupades autònoma
ment -i no manipulades- en l'individu. De fet això
també seria dessublimització, però de tal manera

que, per comptes de destruir les més grans mani
festacions espirituals de l'energia humana les
crearia com possibilitats d'una més gran satisfac
ció. El resultat no seria una recaiguda en la

-

prehistòria de la civilització, sinó una sèrie de
transformacions fonamentals en el contingut i ob

jectiu de la civilització, en el principi del
seu progrésll•

Per a desgràcia nostra Marcuse es planteja unes relacions so

cials a-dialèctiques, s'oblida de l'antipraxi subseqüent a

qualsevol praxi humana: tant de bó tingués raó i fos possi
ble una societat que configurés la felicitat de les persones:

la llàsti�a és que aquesta no seria possible sense la desa

parició de les consciències, de la imaginació, de la subjec

tivitat i, en conseqüència, de les persones que la integren.
Afirma Marcuse (1957) que això no vol dir tornar a la socie

tat pre-històrica: potser no; però és l'únic model que en te

nim, aquell en que l'home no es dissocia de la naturalesa,
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perquè si aquesta felicitat ens ha de venir del progrés i
de la tècnica, molt ens temem lTaquest món feliç!!, sobre el

qual Huxley ja ens va premonir.

!!Aquesta mena d'acallament de la dinàmica de la
llibertat ha estat descoberta en la doctrina
freudiana en relació als instints. En el camp
de la civilització en el sentit que s'ha desenvo
lupat com realitat històrica, la llibertat només
és possible sobre la base del seu mancament, val
a dir en l'opressió dels instints. Segons la se
va estructura instintiva l'organisme només està
adreçat a la consecució de plaer, esta dominat
pel principi del plaer ••• En canvi, la civilit
zació és sublimació: satisfacció aplaçada, metò
dicament dominada. La lluita per l'existència,
la necessitat vital, la cooperació obliguen a la
renúncia i a la repressió en interès de la'segu
retat, l'ordre, la vida en comú •••

Qualsevol felicitat no és més que una felicitat
social i la llibertat de l'home creix sobre el
terreny abonat de la manca de llibertat. Segons
la teoria de Freud aquesta implicació és inevita
ble i no té ao.Luci ó!", (Marcuse, 1957).

-

La identificació de llibertat amb instints és doncs, pa

lesa. Així no és d'estranyar que la crítica que fa Marcuse

a Fromm i als culturalistes en ITEros and civilization!! (1953)
es basi en una revalorització dels instints.

!!L'essència de la teoria psicoanalítica recau no
.

simplement en el descobriment del paper de l'in
conscient sinó en la descripció de la seva dinà
mica instintiva específica, de les vicisituds
dels dos instints bàsics •••

Si la sexualitat no juga el paper constitucional
que Freud li atorga, aleshores no hi ha conflic
te fonamental entre el principi del plaer i el
principi de realitat •••

Però ell va prendre's aquest descobriment -el de
la sexualitat- molt seriosament. Per tant consi
derava la civilització orientada vers la realit
zació de la felicitat com una catàstrofe, com el
final de qualsevol civilització. Per a Freud un

món sencer separa la llibertat i la felicitat au

tèntiques dels seus falsos sinònims, que són prac'
ticats i predicats en una societat repressiva.�.
Freud ha constituït un vincle substantiu entre
la llibertat i la felicitat humana d'un cantó i
la sexualitat de l'altre. Aquesta última proveeix
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la font original per a la primera i a la vegada
la base per a la seva necessària restricció en
la civilització.

La solució revisionista del conflicte (aBusió a

Fromm) mitjançant l'espiritualització de la lli
bertat i la felicitat exigeix l'afebliment del
vincle ••• Aquesta concepció no solament minimit
za el paper de la libido, sinó que n'inverteix
la direcció interior a la teoria freudiana.

En cap cas no arriba a ser això tan clar com en

la nova interpretació de Fromm del complex d'Edip,
que tracta de Iltraslladar-lo de l'esfera del sexe
a la de les relacions interpersonals ••• L'essèn
cia del desig incestuós no és l'impuls sexual si
nó el desig de romandre protegit i segur: nen: El
fetus viu amb la mare i de la mare i l'acte del
naixament és només unpas en la direcció de la lli
bertat i de la independènciall •••

La interpretació ideològica de Fromm del complex
edípic implica l'acceptació de la infelicitat en

la llibertat, de la seva separació de la satis
fac c i.ó " •

Conseqüentment deduïrà Marcuse (1953)

ilLa mutilació dels revisionistes de la teoria de
l'instint porta a la tradicional devaluació de
l'esfera de les necessitats materials en favor de
les espirituals. Així el paper de la societat en

la reglamentació dè l'individu és disminurt; i
malgrat la crítica oberta a certes institucions
socials, la sociologia revisionista accepta els
ciments sobre els que aquestes institucions es re

colzen.
-

La neurosi es mostra, essencialment com un proble
ma moral i es fa responsable l'individu del fra-
càs de la seva realització personal li •

Heus ací una prova més de per què no podem anomenar la

Psicoteràpia Existencial IlPsicoanàlisill, car no es basa en

la concepció dels instints.

L'existent humà és una unitat la qual no ve determinada

de forma reductiva (reducció de l'espiritual al material,
pura sublimació de l'instint, com en la Psicoanàlisi), ni
de forma mística (assumpció de la matèria a la carn per

l'esperit, el màxim exponent de la qual seria la santifi

cació i ressurrecció del cos en.el cristianisme), sinó exis

tencial: no hi ha més que l'existent humà el qual és un cos
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de carn i ossos, que viu en el temps i la història. La se

va vida, però transcendeix la biologia, car és una eXistèg"
cia: transcendir no vol dir que deixa de ser vida, sinó

que adquireix una nova dimensió, la consciència; la qual
no pot res, evidentment, contra la vida o la mort, que no

són instints sinó processos naturals.

L'existència no es desenvolupa, com transcendència que

és, seguint unes pautes naturals, sinó transcendint-les en

la història individual i collectiva: de manera que l� natu

ralesa o la biologia no són les que regulen i configuren
l'existència, sinó les que la fan'possible i per això ma

teix la limiten: són la cara fàctica de l'existència.
,

Es absurd plantejar-se, per tant, la unitat de l'home,
car l'existent humà és l'ésser que és el que no és. De ma

nera que el seu problema no és d'unitat entre cos i ànima,
sinó de dissociació entre el que és i el que no és encara.

Per això la culpabilitat de la neurosi en l'Analítica

Existencial no és una culpabilitat moral, sinó ontològica
(Maslow). Se li pot retreure a Fromm �que no es estrictament

un existencialista- el seu moralisme, però no es pot oblidar

que ell parla d'una moral autònoma, no pas heterònoma.
D'altra banda T1fer responsable l'individu del fracàs de

la seva realització personalTl no vol dir altra cosa, en l'An.§:.
lítica Existencial i més encara en la Psicoteràpia, que por

tar la persona a la consciència, que les conseqüències del

seu fracàs recauen necessàriament i inevitablement sobre ell,
i, en aquest sentit han de ser assumides, integrades o supe

rades, per molt que la I!culpall la pugui tenir un altre. Pre

cisament una persona se sen� culpable quan no se sent respog
sable, val a dir quan no pot respondre dels seus actes, sinó

que els sent com alienats.

Si per a Marcuse es tracta d'aconseguir la llibertat en

la felicitat, per a l'Existencialisme es tracta d'arribar a

la llibertat en l'angoixa: la primera pertany al camp del de

sig i la fantasia (el mite del paradís), la segona és la pos

sibilitat real que ens queda de llibertat històrica.

La dialèctica que Marcuse considera seguint Freud, és es

tructural, a-històrica. Com és possible transformar un dels
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elements de la relació dialèctica (la societat) sense trans

formar-ne l'altre? Freud opinava que els instints sempre ro

mandrien invariables i la 'societat, també. Marcuse és un 0E
timista i pensa que la societat pot canviar sense tornar eg
rera a la simbiosi natural, sinó tot progressant endavant,
però sense modificació dels instints que són l'altre element

de la relació.

Per tant no és d'estranyar que Marcuse (1957) confongui
Sartre amb Kant:

liLa determinació de Sartre de la llibertat com

transcendència eterna (?) per la voluntat de trans
cendència, conté exactament la mateixa negativitat
que la determinació de la naturalesa de la lliber
tat que també apareix en la filosofia idealista
quan defineix la llibertat com la coacció concen

trada i moral, com negació de la satisfacció i la
felicitat ••• l en aquesta negativitat està d'acord
la filosofia idealista am8 la moderna filosofia
existencialista, està d'acord Kant amb Sartre l'.

Marcuse no ha llegit bé Sartre: l'autonomia no és auto

nomia "de" sinó IIper all; no és independència dels instints,
de la facticitat biològica, sinó enfrontament a les altres

consciències, dialèctica històrica.
L'home no pot esperar que la societat esdevingui para

disíaca! el seu estat actual és de caiguda, de paradís per

dut: tornarà aquest paradís, no tornarà? No és un problema
que l'individu humà pugui resoldre en l'espai de la seva prò
pia vida. Mentre tant el seu deliri pot néixer d'aquest ima

ginar que està en el ventre de sa mare, o la seva angoixa
neuròtica de no noder disnosar de si mateix dav��t les alie

... .I.
_

nacions socials,veient-se contínuament �eterodeterminat.

L'Existencialisme no és una metafísica de la naturalesa

o de la societat humanes, sinó una ��àlisi de l'existència

humana, tal com històricament es va desenvolup��t: per això

no presenta conclusions materials com la Psicoanàlisi (ins
tints, complexos) sinó formals.

El final i la finalitat de la Psicoterània Existencial

L'Existencialisme adopta necessàriament una heurística



-822

dialèctica. Aquesta dialèctica és la del projecte, tal com

hem analitzat en parlar de Sartre. El projecte és futur, és
el regne de les possibilitats i potencialitats: titot canvia,
diu Sartre (1957/1960), si considerem que la societat es pre
senta per a cadascú i aquest esdevenidor penetra el cor de

cadascú, com una motivació real de les seves conductestl•

A la vegada observa Sartre (1957/1960) aquest projecte
ha de ser contrastat amb la realitat experiencial:

lIPer convertir-se en condicions reals de la praxi,
les condicions materials que governen les relacions
humanes han de ser viscudes en la particularitat de
les situacions concretes. Experimentar és ja supe
rar cap a la possibilitat d'una transformació objec
tiva; en la prova de ço viscut, la subjectivitat es
torna contra si mateixa i s'arrenca del desesper
mitjançant l'objectivació. Així el subjectiu reté
en si l'objectiu que nega i supera cap a una nova

objectivitat; i aquesta nova objectivitat, sota el
seu títol d'objectivació exterioritza la interiori
tat del projecte com a subjectivitat objectivada.-

Això vol dir, alhora, que ço viscut com aital tro
ba el seu lloc en el resultat i que el sentit pro
jectat de l'acció apareix en la realitat del món
per prendre la seva veritat en el procés d� tota
lització. El projecte com a mediació entre dos mo

ments de l'objectivitat és l'únic que pot donar
compte de la història, és a dir, de la creativitat
humana.

Cal triar. En efecte: o ho reduïm tot a la identi
tat (la qual cosa va a parar a substituir un mate
rialisme dialèctic per un materialisme mecanicis
ta) o fem de la dialèctica una llei celestial que
s'imposa a l'Univers, una força metafísica que en

gendra per ella mateixa el procés històric (i es

torna a caure en l'idealisme hegelià), o tornem a

l'home singular el seu poder de superació pel tre
ball i l'acció. Aquesta solució és l'única que per
met de fundar dins el real el moviment de totalit=
zació: la dialèctica ha de ser cercada en la rela
ció dels homes amb la natura, amb les condicions
lIde partidall, i en les relacions dels homes entre
ells. Aquí troba la seva font com a resultant de
l'afrontament dels projectes. Els caràcters del

projecte humà són els únics que permeten de com

prendre que aquest resultat sigui una realitat ne

ta i proveïda d'una significació pròpia.
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En aquest sentit podem concloure que la resolució dialè�
tica és equivalent a un canvi del caràcter (Q�a psicoanàlisi
del caràcter). El caràcter ja no és la nostra manera de és

ser, sinó una forma d'ésser que pot superar-se, car ha estat

condicionada en el passat, sotmesa a les situacions objecti
ves, però a la vegada resta oberta al futur: els nostres pa

pers són sempre futurs, es presenten a tothom com tasques a

fer, paranys a evitar, poders a exercir: és el projecte com

a vida orientada, com afirmació de l'home per l'acció.
Podem concloure amb aquestes paraules de Caruso (1961):

!lLa tasca del Psicoanalista és, primordialment,
retornar l'home a si mateix, plantejar-li, per
tant, sempre noves qüestions. Aprofundir la cons

ciència de l'home vol dir facilitar-li cada cop
més la humanització de ço que és inhumà: ço inhu
mà en el mateix home, en la societat en què viu�
en la natura que l'envoltall •

És cert, tanmateix, que manta vegada les realitzacions

concretes de la vida no poden assolir les seves fites esseg
cials. Tanmateix, un cert grau de llibertat o d'allibera

ment és possible, inclús en conductes que a primera vista

poden semblar inhibitòries. Tots tenim l'experiència de si

tuacions que no sabem o no podem enfrontar i que ens menen

a un replegament o allunyament estratègic: això no és sempre,

ni necessàriament, una renúncia, sinó sovint l'única forma

de preservar el nucli essenc�al de nosaltres mateixos i de

la nostra llibertat.

Zutt (1963) resum amb raó:

!IRa d'anar orientada a tota hora la nostra tera

pèutica a fer l'home capaç d'èxits i relacions so

cials, per a qui no existeixen problemes ni para
nys?

En la meva opinió seria més adequat i realista i
no tant iHusori conformar-nos amb una fita més
modesta ajudant al pacient a organitzar una

existèn�ia amb certes autolimitacionsl!.

La resolució dialèctica és la superació de les contradi�
cions fonamentals, l'assumpció de la facticitat humana (na
tural i històrica), l'alliberament radical de la llibertat

per a l'autonomia i lJautopossessió, l'obertura a l'existèn
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cia, en una paraula, amb les seves limitacions i possibili
tats: aquest és el final i la finalitat de la Psicoteràpia
Existencial. Final sempre obert per la transcendència de

l'existència, finalitat sempre perseguida, però mai plena
ment abastable.



2.3.
, ..

RELACIO TERAPEUTICA EXISTENCIAL

!lTotes les relacions o són teràpia o

són violència!l (D. Cooper).
!lLa relació personal és el nucli de
la psicoteràpia, la base del canvi i
del desenvolupament,mitjançant la in
teracció personal. Es l'essència de
Ia guarició en el seu sentit més pro
f'und " (Van Kaam).
!lLa Psicoteràpia ha de continuar es

sent un intent obstinat de dues per
sones per recuperar la totalitat de
l'ésser humà a través de la relació
entre elles !I (Laing).
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2.3.1. DIMENSIÓ EXISTENCIAL DE LA RELACIÓ TERAPÈUTICA

La Psicoteràpia pot ser definida, tal com fa Jervis (1975):
IIcom una forma d'ajuda i tractament a través de la relació in

terpersonal II •
Ara bé no qualsevol forma de relació interpersonal és per

si mateixa psicoterapèutica, almenys des del punt de vista pro

fessional. Això vol dir que aquesta té unes condicions espe

cífiques que la fan terapèutica. Es tracta, doncs, d'analit
zar-les i individualitzar-les.

Rarament les persones en relació terapèutica (pacient i te
rapeuta) són conscients de tots els aspectes i de la profundi
tat d'aquesta relació humana. Les expectatives del pacient, en

particular, són molt importants a partir que confia en el te

rapeuta no solament l'esperança de curar, sinó també i fona

mentalment tota la seva crisi social i existencial.

Es tracta doncs d'establir una relació tal que, com a mí

nim no empitjori, i si pot ser millori les condicions del pa

cient. I, en seg9n lloc esclarir amb quines característiques
s'ha d'estructurar aquesta relació.

La relació terapèutica té la prerrogativa de ser una reIa

ció aliena als circuits habituals d'amistat i afecte del sub

jecte. No deixa, però, de ser una relació emotivament impor
tant. El pacient s'hi acosta amb unes expectatives que inves

teixen el terapeuta d'uns poders tècnics i en certa manera mà

gics que poden introduir vertaderes distorsions paratàxiques
de la relació. Els vincles que s'estableixen en aquesta rela

ció determinen, en gran part, moltes de les possibilitats te

rapèutiques, però també els riscos transferencials.

La possibilitat que aquesta relació esdevingui realment

una ajuda depèn d'una sèrie de factors. Els factors relatius

al pacient es refereixen sobretot a la seva voluntat de modi-
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ficar les seves decisions vitals, la seva capacitat d'intros

pecció i la seva capacitat d'expressar els seus propis con

flictes.

Per part del terapeuta el factor principal es refereix

a la seva personalitat i al seu equilibri psicològic. El t�
rapeuta ha de ser una persona capaç d'escalf humà i de con

tacte, equilibrada, psicològicament adulta i madura, conscient

de les característiques de la seva personalitat, plena de con

fiança en si mateixa i en els altres. Ningú no pot portar els

altres allà on no ha arribat ell.

La relació existencial com fenòmen interpersonal

En la Psicoteràpia Existencial la relació terapèutica és

concebuda com una relació interpersonal, com una relació en

tre un "joll i un "tuli: psicoteràpia de persona a persona (Ro
gers).

Aquesta concepció de la teràpia com relació interpersonal
es basa en el respecte a la unicitat de l'altre (Kierkegaard),
idea fonamental de l'Existencialisme.

Tota la teoria de Kierkegaard és un clam per la primacia
de la subjectivitat, per l'autenticitat de l'existència, per

a arribar a ésser. Kierkegaard volia per a epitafi de la seva

pròpia tomba aquesta expressió: "l'individu". Arribar a ésser

un individu no és massa difícil perquè l'home, al contrari de

l'animal no té el seu fi en l'espècie.
Però això no és sinó el començament. Cal esdevenir indi

vidu i per això s'ha d'arribar a ésser singular � universal.

Qualsevol relació entre existents és una relació entre sub

jectes. Entre objectes no hi ha més que contactes mecànics,
no relacions.

El Jo només és subjecte per la reflexió que li permet

prendre possessió de si mateix i conquerir i afirmar, ensems,

la seva llibertat. La llibertat en la relació amb els altres

esdevé amor.

Relacionar-se amb un altre vol dir estar davant d'ell com

una elecció i esperar d'ell la mateixa resposta. Tota relació
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d'influència és doncs, necessàriament, del tipus Jo-Tu. Comu

nicar-se amb l'altre és fer-lo existir. Però fer-lo existir

és també fer-se existir a si mateix.

La comunicació i la cooperació només resulten possibles
quan es considera els homes com individus autènticament junts,
presents en una situació comuna d'esdevenir.

La relació dual ha estat fonamentalment expressada per
Martín Buber en un llibret que porta, precisament aquest tí

tol 1l1ch und Dull (1923):

ilLes paraules fonamentals del llenguatge no són
mots arIlats, sinó aparellats. Una d'aquestes pa
raules primordials és el parell Jo-Tu; les parau
les primordials no signifiquen coses, sinó que

-

indiquen relacionsll•

i més endavant:

llEI món de les relacions es constitueix en tres
esferes: la primera és la nostra vida amb la na

turalesa, en ella la relació arriba fins al din
tell del llenguatge. En la segona esfera, la

-

r-ostra vida amb els homes, la relació adquireix
la forma de llenguatge. La tercera esfera és la
nostra vida amb les formes inteBigibles,la reIa
ció es produeix sense llenguatge, però genera

-

un llenguatge •••

D'entre les tres esferes se'n destaca una: la de
la nostra convivència amb els homes. Ací el llen
guatge es completa perllongant-se en el discurs
de la seva rèplica. Només ací la paraula, expli
citada en el llenguatge, rep la seva resposta •••
El Jo i el Tu estan ací, no només en relació,
sinó en lleial intercanvi. Ací i només ací, els
moments de la relació estan lligats entre ells
per l'element mateix del llenguatge en el qual
estan immersos. Ací i només ací, ens sentim con

templadors i contemplats, coneixedors i coneguts,
amants i amats 11

•

El 1958 després de la seva trobada amb Rogers, Buber va

publicar una postdata a 1l1ch und Dull. En aquests escrit fa

allusió a l'autèntic psicoterapeuta que no s'acontenta amb

analitzar el seu pacient, sinó que assumeix la tasca de re

generar el centre atrofiat de la persona.

A partir de 1960 Rogers cita cont{nuament Martin Buber

en els seus escrits. En IlBecoming a personll (196l-b) recor

da un paisatge del seu diàleg amb Buber que li va cridar
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molt l'atenció, en el qual Buber proposa com projecte de

qualsevol relació !!conf'irmar l'altra persona!!, o "la pers�
na de l'altre!!.

"En el principi estava la relació!!, diu Buber. L'home

es fa!!jo!! en contacte amb un !!tu!!. Relació és reciprocitat.
ConseqUentment critica les ideologies que defensen la degr�
dació de les relacions humanes a relacions objectives, tit
llant de sentimentals. les relacions d'amor i de fusió.

John Macmurray en la seva obra !!Persons in relation!!

(1961) fa una anàlisi del concepte persona en la que defen

sa que aquesta és impensable fora de la relació Jo-Tu:

!!Qualsevol !!Jo!! és un existent, una persona. Ara
bé la idea d'un agent aïllat és autocontradictò
ria. Qualsevol agent està necessàriament en reIa
ció amb l'Altre. Al marge d'aquesta relació essen
cial no existeix, car la seva acció és intencio-
nal, presuposa l'Altre. L'altre en aquesta rela
ció constitutiva ha de ser personal. Les persones
estan constituïdes per la seva relació mútua (mu
tualitat personal). Jo existeixo només com un ele
ment en el complex Tu-Jo ••• Però dintre d'aquesta
relació que constitueix la meva existència puc
arribar a aïllar-me intencionalment de l'altre,
de forma que la meva relació esdevingui imperso
nal. En aquest cas veig l'altre com objecte, re
butjant una relació personal. Això és sempre pos
sible, perquè la forma de ço personal comprèn la
seva pròpia negacd.ó ";

En dedueix d'ací Macmurray, que qualsevol ciència huma

na (psicologia o sociologia) implica una negació de la rel�
ció personal. Formalment aquest coneixement és coneixement

d'una altra persona, però no d'una altra persona en relació,
sinó com objecte en el món. Només podem conèixer una perso

na com aital iniciant una relació personal amb ella.

Les nostres relacions poden ser, tanmateix, directes o

indirectes. Les relacions directes impliquen un coneixement

personal, les indirectes l'exclouen, per tant són necessà

riament impersonals. Les relacions directes poden ser pers�
nals o impersonals segons la intencionalitat de les mateixes.

La primera relació directa, ontogenèticament parlant, és

la relació mare-fill. Però aquesta relació no es concreta en

l'individu mare, sinó en la persona-mare. L'individu humà



-830

neix per a ser cuidat, per tant per a relacionar-se: d'una

forma perceptiva conscient; d'ací el plor per l'absència.
És més important la mare que l'aliment, car la mare inclou

l'aliment, mentre que l'aliment no inclou la mare.

L'infant viu una vida comuna, com un terme en una rela

ció personal. Només en el procés de desenvolupament aprèn a

conseguir una independència relativa. Les activitats de

l'infant per a conservar la seva existència són compartides
i cooperatives._D'ací que el sentiment d'unicitat i indivi

dualitat no li ve a la persona del naixament que és el que

el relaciona, sinó de la mort que és el que el separa dels

altres, on ningú no el pot assistir: però no és la mort en

si mateixa sinó la consciència de la mort.

En l'infant es manifesta doncs, com primer impuls, el de

la comunicació, com la forma bàsica de l'existència humana.

Neixem com persones. Ço personal està constituït per rela

cions personals. La relació amb la mare no és més que el m�
del primigeni de les altres relacions. La discriminació dels

altres serà pròpia de les relacions madures psicològicament,
car ontològicament l'ésser humà sempre és un coexistent.

Però què s'ha d'entendre per relacions interpersonals?
Car no qualsevol mena de relació entre éssers humans pot ser

qualificada de relació interpersonal: Illes relacions huma

nesIT no són necessàriament ITrelacions personalsll•
Laín Entralgo, que ha estudiat exhaustivament tota la

problemàtica de la teoria i realitat de l'altre en un llibre

intitulat precisament: IITeoría y realidad del otro" (1961),
diu:

!IEm r-e'l.ací.onar-é amb l'altre com persona -l'altre
em serà persona- quan jo participi d'alguna ma

nera en allò que com persona la constitueix, per
tant en la seva interioritat personal, en la se

va lliure, inventiva, executi�a i aprop�a�ora ig
timitat. L'altre ha d'esdevenlr per a ml l no s�
lament en si i per si mateix un !Ijo!l íntim i pe!.
sonal, o el que és el mateix, un ltu11l•

Per a que aquesta convivència pugui ser genuïnament pe!.
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sonal,Laín assenyala tres moments un !lcoexecutiu", un altre

!lcompassiu" i un tercer "cognoscitiul!.
Però la premisa de l'establiment d'una relació interpeE

sonal rau en l'anomenat I!trobament". Aquest trobar-se té
dos moments, l'un físic en el qual es percebeix l'existèn
cia real de l'altre i en el qual l'home no és lliure ja que

forçosament ha de percebre l'altre com un tu; el segon mo

ment, en canvi, és lliure i personal, en el qual l'home ha

de respondre a la percepció de l'existència de l'altre. La

relació consisteix en "assumir la decisió-i la responsabi
litat d'una r-espoata",

Es possible entendre, com fa Cabaleiro Goas (1966) la
Psiquiatria com !lla branca de la Medicina que estudia els

transtorns de les relacions interpersonals en tant que cons

titueixen una manifestació morbosa o anormal de l'home en

qui s'observen.1!

Aquests conceptes extrets de H.S. Sullivan són la base

de la Psicoteràpia Existencial, car es considera que el con

flicte existencial és fonamentalment un conflicte de relació

amb el món, conflicte experimentat per la consciència, la
qual només apareix en el món de les relacions socials o ig
terpersonals que és on es congrien els vertaders conflictes

l que és per tant, en la reconstrucció del co-món on és pos

sible la mal anomenada "guariciól! o retrobament de si mateix

en la dimensió interpersonal.
Laín Entralgo ha dedicat un estudi d'abast molt més am

pli que el nostre a estudiar la història i la teoria de la

relació terapèutica: !lLa relación médico-enfermo: Historia

y teoría!l (1964). Nosaltres hem preferit reflexionar sobre

aquest tema més aviat d'una forma teòrica i axiològica des

de la perspectiva existencial, que no pas històrica, car no

era aquesta la fita de la nostra Tesi. Per això passem tot

seguit a examinar les bases existencials de la relació te

rapèutica.
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Bases filosòfica-existencials de la relació terapèutica

Les bases filosòfica-existencials d'aquesta relació les

troba Binswanger (1935-b) en Heidegger, en el seu concepte
d'ésser-en-el-món, com ésser-amb (Mitsein).

"La Psicoteràpia no es fonamenta, per tant, en

cap misteri ni secret, ni tan sols en quelcom de
nou o d'extraordinari, sinó en un tret bàsic de
l'estructura de l'ésser humà com "ésser-en-el
mónTT (Heidegger) i precisament en l'ésser-amb
altre i per-a-un-altre. Mentre es conservi aquest
tret fonamental de l'estructura de l'ésser humà,
la psicoteràpia serà possible. Si hom pregunta per
les possibilitats d'acció dintre d'aquesta esfera
de l'ésser-en-el-món, ••• és perquè són existen

cials� val a dir, un tret fonamental de la seva

existencia".

Però a la vegada pensa Binswanger (1935-b) que cal supe

rar aquesta concepció: l'objecte de l'anàlisi existencial no

és l'existència en la seva perspectiva ontològica, sinó an

tropològica: tracta del Dasein, no de l'Ésser:
"
••• hem de tenir present en quina mesura l'ésser
del metge limita l'ésser del proïsme i en quina me

sura li transmet quelcom de nou. Això nou no pot
-

néixer del mateix "ésser-amb-un-altre", sinó només
de l'atenciómèdica ••• Només quan s'acompleix aques
ta llei individua� de ésser-l'un-amb-l'altre d'a-
quest metge amb aquest pacient, la psicoteràpia
pot actuar curativament er. el sentit profund de la
paraula. A més el metge ••• ha de ser capaç de do
nar-li la confiança humana ••• el malalt ha de sa

ber que el metge vol el seu bé, que no vol arran

jar-lo com un objecte mitjançant el seu saber o de
les seves facultats, sinó que vol ajudar-lo com

persona amb la seva confiada atenció. D'altra for
ma aquesta intervenció ••• seria una amenaça, una

violència a l'altre com un objecte, una acció bru
tal" •

"El que a partir de Freud anomenem transferència,
és, en un sentit analítica-existencial, una forma
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de trobada ••• Una intervenció terapèutica només
pot tenir eficàcia si s'està amb el malalt en

manifesta, o millor encara, tàcita relació exis
tencial de comunicació i confiança. La confian=
ça no s'obté buscant-la, car està més enllà de
la intenció del mitjà i el fi, de la causa i de
l'efecte. El psicoterapèuta ha de poder retri
buir la confiança del pacient i oferir-li la seva.
El pacient ha de saber que, en qualsevol cas de
sitja el seu bé, que no vol adobar-lo com un ob
jecte mitjançant el seu saber i les seves facul
tats, sinó que vol ajudar-lo com persona, amb la
seva confiada atenció".

L'antropologia de.Binswanger restarà sempre distinta de

la de Heidegger: "no es tracta d'una simple diferència d'opi
nió, sinó d'una diferència ontològica". Potser el punt més

remarcable de diferenciació sigui que allà on Heidegger hi

posa la cura (Sorge), Binswanger hi emplaça l'amor.

Per a Binswanger el Dasein heideggerià està encara ame

naçat per una fragilitat del món de la que l'angoixa i la cu

ra en són l'exponent. La historicitat no pot recolzar-se no

més en el Mitsein (ésser-amb) mantingut en la seva indetermi

nació. La Ipseitat del si-mateix manté l'antropologia en un

perllongament d'una filosofia kierkeg�ardiana o pascaliana
de ço tràgic, però no permet assegurar en el Dasein aquesta
estructura de la comunicació humana que, tanmateix li és inhe

rent i fonamental.

El "nosaltres" de l'amor no s'ajunta secundàriament o his

tòricament en la vida al Dasein, sinó que transcendeix i fo

menta les estructures espai-temporals de la presència.
La qualitat pròpia del "nosaltres" es dóna ontològicament

en la reciprocitat Oht-einander-sein). El pas del Mi tsein al

Miteinandersein fa aparèixer l'altre precisament en tant que

altre (ein-ander).
Retornant al tema de la teràpia i de la relació terapèu

tica afegeix Binswanger (1954-a):

"El que enllaça ambdós no podrà anomenar-se "con
tacte psíquic", sinó que haurà d'anomenar-se "tr�
bament o trobada" en l'abisme de l'existència, tal
com diu Martin Buber, la qual està ònticament en

el món no només com si-mateix (selbst) sinó també
com coexistència o tracte amb els altres homes i
com estar-amb-l' al tre o amor".
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a) Concepció Heideggeriana de la relació

Tanmateix, però Heidegger no resta insensible al paper

de l'amor en la realització de l'Ésser, tal com es pot veure
en els seus comentaris als poemes de Holderlin o en els seus

estudis sobre Schelling. Tot remetent-se a Heràclit escriu

Heidegger (1971):

nL'enfrontament� el combat, és segons l'antiga
sentència d'Heraclit, la llei fonamental de l'És
ser. Però el combat més grandiós és l'amor, per=
què suscita el conflicte més profund per tal d'ul
trapassar-lo i ésser així ell mateix, com aital,
amor" •

La impressió de solipsisme que hom podria derivar dels

conceptes de Heidegger (l'ésser que assumeix la seva pròpia
mort, el seu no-res i que determina la seva pròpia història),
queda corregida si tenim present el que diu de l'ésser-amb

(Mit-dasein).
La paraula acompleix la seva funció essent !!l' articula

ció de l'ésser-en-comú!!. Però això no es pot interpretar com

si es tractés d'una transmissió real de missatges i d'opi
nions o de sentiments del meu Jo a un altre, com si les pa

raules vinculessin vertaderament la interioritat d'un sub

jecte que parla amb la interioritat d'un altre subjecte, mit

jançant l'exterioritat de les paraules-signe. Intercanviar
paraules res no té que veure amb un canvi qualsevol de merc�
deries. Si alguns s'inclinen a interpretar així la funció

del llenguatge és degut a què han sigut víctimes de la raó

moderna. Per a aquesta la única cosa que compta és el que pot
ser objecte d'inventari i mesura, puix que només té valor

allò que s'ajusta a un valor de canvi.

Lluny de fonamentar la comunicació, la paraula presuposa

ja la coexistència (Mit-Dasein) dels interlocutors. El dis

curs realitza, simplement de forma expressa, la comunicació.

Comparteix explícitament l'ésser-en-comú que jo sóc des de

sempre, però sense "par-t i.c i.par " en ell, sense actualitzar per

a mi aquesta "comunitat primordialJJ, pel fet que em situr e2S,
pressament en ella com subjecte que parla. Parlar és una for

ma d'ésser-en-el-món-amb-els-altres.
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Prenent les coses en sentit rigorós, parlar no és parlar,
no és pronunciar paraules o emetre sons als que vindria a do

nar sentit un acte sobirà de la consciència. Cal invertir

l'ordre de prioritat: és la paraula, com expressió fònica,
la que està fonamentada en el discurs, i no el discurs el que

està derivat de l'expressivitat lingüística de la veu.

Anem més lluny encara i constatem amb Heidegger que, tot

examinant sense prejudicis l'experiència viscuda de la parau

la, el parlar autèntic està primordialment fonamentat en l'ac

te originari de l'escoltar. IIEscoltar és constitutiu del dis

cursll• Parlar és, d'antuvi saber atendre i escoltar.

La comunicació és un moment essencial del discurs i es

coltar és realment l'expressió de la manera d'ésser fonamen

tal del Dasein: l'ésser-amb-un-altre.
Per parlar és necessari saber escoltar el que es diu en

mi i en l'altre: IINo es un fet casual que diguem no haver com

près quan no hem escoltat béll dirà Heidegger (1927).

IINo escoltem perquè tinguem òrgans auditius. Tenim
oïdes, podem estar proveïts d'organs corporals d'au
dició perquè escoltemll• No comprenem pel fet que

-

escoltem, sinó que som capaços d'atendre i escoltar
perquè comprenem. IINomés pot escoltar aquell que ja
ha comprès 11

•

liSi l'home ha d'arribar algun dia a la proximitat
de l'Ésser, cal que aprengui a existir en ço que
no té nom. Ha de saber reconèixer tant la tempta
ció de la publicitat, com la impotència de l'exis
tència privada. Abans de dir una paraula, cal que
l'home es deixi reivindicar per l'Ésser i preve
nir-se per ell del perill de no tenir sota aques
ta reivindicació, sinó poca cosa per dir. Només
aleshores es retorna a la paraula la riquesa ines
timable de la seva essència i a l'home l'aixopluc
per a habitar en la veritat de l'Ésser. (Heidegger,
1947).

El silenci fonamenta el saber escoltar, en oposició a la

xerrameca de la vida quotidiana, delll'hom diull• Per a poder
callar és necessari tenir quelcom a dir. Així s'estableix

una identitat entre existencialitat i discursivitat del Da

sein. "El, Dasein té la par-aul.a'",
L'Ésser és el context en el que tots els éssers veuen la

llum. Perquè l'home es troba en aquest context, en aquest es
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paí obert de l'Ésser pot comunicar-se amb els altres homes.

Els homes existeixen dintre del llenguatge, abans de c�
mençar a emetre sons, perquè existeixen dintre d'lli� context

mutu de comprensió que, en definitiva no és més que el ma

teix Ésser. Qualsevol intent de formalització del llenguatge
ha de presuposar un context dintre del qual ja existeix un

procés de comprensió.
Aquest diàleg de silencis (el silenci de Déu, el silen-

,

ci de l'Esser impregnats de significats coexistencials) mos-

tra el lligam de l'Ésser.
En "Schelling!l (1971) Heidegger diu:

!lL'Ésser i el lligam originari de l'Ésser no són
pas concebuts mecànicament: són concebuts en ter
mes de voluntat, o bé, dit d'una forma més gene=
ral, com espirituals. Tanmateix, però, l'esperit
no és, encara, el més elevat que hi ha. !!No és
només l'esperit, és l'amor!!. El més elevat és
l'amor (eros), del que Paltó havia eX]osat ja
l'íntima conexió amb l'essència de l'Esser. Sche
lling concep l'amor en un sentit metafísic com

l'essència més íntima de la identitat, en tant
que coapartenença del que és diferent.

"El, secret de l'amor és tal que relliga dos éssers
que podrien ésser cadascú per a si i no ho són en

canvi, i no poden ésser l'un sense l'altre!!.

L'amor concebut formalment, és l'essència del lli

gam, de la còpula, de l'ens, de l'Ésser!!.

La crítica que amb més freqüència hom formula a l'home

heideggerià afirma que és una criatura de solitud, abans que

de comunitat i que la seva vertadera existència s'afirma ex

clusivament en relació a si mateixa i no en relació als al

tres. Aquesta crítica ha sigut formulada per existencialis

tes com Jaspers, Buber, Berdiaev i Marcel. De manera dife

rent, també per Sartre. La crítica de Buber (Betwen Man and

Man) és la més ferotge de totes. Tanmateix erra, perquè el

Dasein autèntic de Heidegger es relaciona no només amb si m�

teix, sinó amb l'Ésser. A través de l'existència el Dasein

arriba a la comunitat de l'Ésser.
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b) Jaspers

A l'exposició de Heidegger bé hi podem afegir la de Ja�
pers i la de Sartre per tal de completar el punt de vista

existencial· sobre la relació.

Jaspers exposa la seva concepció de la comunicació en

el segon volum de la seva "Philosophie (Existenzerhellung)"
(1932). La concepció de la comunicació en Jaspers és plena
ment existencial. La naturalesa de la personalitat no és cog
cebible sinó i com comunicació, historicitat i llibertat.

La comunicació és la condició original del jo personal
que mai no és per si sol el que pròpiament és. La comunicació

és, de bell antuvi, entre diversos Dasein.

En el seu nivell més baix, en la seva forma senzilla i

espontània és com una consciència coHectiva, en la qual tot
el que es prod�eix en el grup o en la societat (objectius,
opinions, alegries i penes) és comú a tots. En realitat en

cara no és la vertadera comunicació, perquè el jo està im

mers en una mena d'inconsciència: no surt encara del bloc

coHectiu. No arriba a la consciència de si més que quan co

mença a oposar-se als altres i al món. En distingir-se cop

sa la seva autonomia original.
Això podria disoldre l'ésser-social en un polsim de jo

àtoms. Però la cohesió del cos social es manté pel nexe que

crea la comprensió comú de les coses objectives i també per

la impossibilitat de tractar l'altre com una cosa sense ex

posar-se a la reciprocitat.
La comunicació existencial pren el seu origen en la insa

tisfacció que comporten les relacions socials objectives.
L'experiència del meu jo com intercanviable no és ben toHe

rada: vull ser jo i no pas "tothom".

Com organització la societat és una

aplana i anorrea les personalitats. Però

que no puc bastar-me a mi mateix. No puc

'\ .

massa anonlma que

d'altra banda veig
arribar a ésser el

que sóc, sinó amb els altres.

La comunicació demana dos "jos" autònoms. La comunicació

és lliure, gratuita, irracional i total. Necessàriament limi

tada. Salva el Dasein del solipsisme i del coHectivisme. Im-
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plica alhora el jo-personal ll'ésser-amb-els-altres.
La solitud és contrària a l'afIlament, el qual és propi

de l'individu perdut en la multitud gregària.

c ) Sartre

Com és ben sabut aquest tema de la relació amb els al

tres o de la comunicació és un dels més conflictius en Sar

tre.

El punt central del seu pensament, tant en IIL':f;tre et le

Néantll (E.N.) (1943) com en IICritique de la Raison Dialécti

quell (C.R.D.) (1960) és el de la llibertat i més en concret

el de la llibertat individual. En E.N. mostra com la cons

ciència és constitutivament No-Res i que aquest no-res onto

lògic és llibertat. En C.R.D. la realitat ontològica primà
ria, la praxi individual, és praxi lliure. El problema no és,
per tant, el de la fonamentació de la llibertat, sinó el de

la seva negació.
Ara bé la llibertat és negada per l'existència de l'al

tre. El mal és l'altre, 1I1'infern són els altresll• L'altre

em cosifica, i no solament perquè sóc per a ell primàriament
un cos, un cos més que la seva IImiradall integra en el seu món,
sinó sobretot perquè, per a l'altre sóc el que he sigut, el

meu passat, privant-me d'aquesta manera de l'essència de la

meva llibertat- que és el meu futur. L'altre no és solament

l'objecte mirat, sinó el que mira. La mirada descobreix un

nou focus d'origen de llibertat. Des de la mirada aliena

l'existent és descobreix objectivat, descobreix el seu ésser

per-a-l'altre. En la mirada de l'altre descobrim un reducte

de llibertat inassequible una consciència en la qual jo tam-

bé sóc viscut.

Tanmateix, però Sartre ha estat sovint mal interpretat.
Referint-se a la seva expressió "l'infern són els altres"

diu en el prefaci parlat a "lluis clos" (Deutsche Grammophon
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Gessellschaft) reprodu�t a Le Figaro Littéraire (gener, 1965):

"S'ha cregut que amb això volia dir que les nostres
relacions amb els altres estaven sempre enverina
des, que eren relacions sempre prohibides. És tota
una altra cosa, en canvi, la que vull dir. Vull dir
que si les relacions amb els altres estan viciades
aleshores l'altre no pot ser més que l'infern. Els
altres són, en el fons, el més important que hi ha
en nosaltres mateixos, per al nostre propi coneixe
ment de nosaltres mateixos".

-

En l'E.N. haurà intentat demostra� que la consciència en

la seva relació amb l'en-si, no pot existir sinó sota la do

ble forma del per-a-si i del per-a-l'altre.

!!L'altre és el mitjancer indispensable entre mi l
jo-mateix ••• Reconec que sóc com els altres em

veuen ••• Tinc necessitat dels altres per a copsar
les estructures del meu ésser ••• Cap optimisme fi
losòfic podria fer desaparèixer l'escàndol de la
pluralitat de les consciències ••• La dispersió i
la lluita de les consc�ències seguirà essent el
que és .•• L'existència dels altres té la naturale
sa d'un fet contingent i irreductible. A l'altre�
se'l troba, no se'l constitueix!!.

En la C.R.D., en canvi, la dialèctica que transforma l'ho

me en anti-home ha trobat la seva mediació, la matèria. L'al

tre és el mal no perquè una llibertat absoluta negui l'altra,
no perquè la seva mirada em cosifiqui, sinó perquè la praxi
en un camp material que totalitza una multiplicitat ha de ser

una anti-praxi. El mal no és altra cosa que la relació unívo

ca de l'organisme pràctic amb el seu medi, relació denominada

de fretura. !!Així queda l'home objectivament constituït com

inhumà i aquesta inhumanitat es tradueix en la praxi per
l'aprehensió del mal com estructura de l'Altre!!.

La praxi humana, però, en tant que es totalitza en un

camp comú presuposa la relació humana que primàriament apa

reix com reciprocitat. Segons sigui la finalitat comuna o dis

tinta, la reciprocitat serà positiva o negativa. Quan cadas

cú"busca una finalitat pròpia i distinta, la forma de recipr.:2_
citat és la lluita. Quan la finalitat és la mateixa, les dues

totalitzacions es totalitzen a partir d'un projecte comú i,
encara que no s'oposin, romanen sempre com dues totalitza-
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cions distintes, per més que aconsegueixin d'integrar-se íg
timament. El que significa que la reciprocitat positiva es

viu clarament i necessàriament en la separació: cadascú res

pecta el projecte d'altri com existent fora del seu propi
projecte. La realitat total de l'empresa comú és apercibida
com transcendència, existent a fora.

Sartre, però, com és ben sabut no ha fet mai de terapeu
ta o Psicoanalista Existencial. Les seves anàlisis existen

cials tenen una finalitat analítica i crítica, no terapèuti
ca. Els seus personatges estan morts, ja no són persones, é�
sers-per-a-si i per-als-altres, sinó que han esdevingut és

sers històrics, en-si.

En certa ocasió Sartre (1946) va ser consultat per un jo
ve en relació a un problema fàctico-existencial; Sartre es

limità a escoltar-lo, no podia oferir-li cap solució, evident

ment, però tampoc va establir amb ell cap mena de T1relaciólT

terapèutica, car només estava disposat a donar-li aquest con

sell: "ets lliure, inventa!lT.

Del personatge Flaubert hem vist que deia que l'anava a�
ceptant com ésser humà, que l'anava comprenent, però no com

persona, "no hauria sopat amb ell, havia de ser molt pesat".
Està clar doncs, que no l'acceptava incondicionalment i que,
en conseqüència no podia establir una relació terapèutica.

La relació terapèutica pròpia de la Psicoteràpia Existencial

Hem vist com l'Analítica Existencial ha estudiat amb es

pecial atenció les relacions de l'individu amb els altres,
en l'estructura preexistent de l'ésser-amb, el qual seguint

Heidegger és una forma originària de l'existència humana

sense la qual no és concebible. Binswanger ha parlat de la

forma dual de l'existir (estar-en-l'amor) i Sartre de la di�
lèctica de l'ésser-per-a-si que redueix l'altre a ésser-en

si.

Ara bé de quina manera està present el terapeuta a l'al-
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tre en l'àmbit de la cura?

D'entrada es tracta d'una relació amb una persona, la qual
s'ha de basar en el previ reconeixement de la presència d'una

llibertat. La relació amb les persones és SUIDament complexa.
La persona de l'altre no és la de quelcom que es manipula si

nó la de quelcom que actua per si mateix i que irromp preci
sament dintre de la significativitat del meu món al que ha do

nat sentit primari la meva praxi a la qual escapa l'altre.

Jaspers (1913-1946) defineix la relació metge malalt com

una IIcomunió existencialll• Una relació de llibertat a lliber

tat que es dóna en el concret històric de la situació. llEI

metge no és un tècnic o una autoritat, sinó existència per a

l'existència, essència humana peridora amb els altres. No hi

ha cap altra solució definitivall•

L'altre, malgrat ésser comundà, pertany a un altre món,
a un altre plexe de significacions pràxiques que brollen de

la seva pròpia activitat i mundanitat. En aquest hiatus apa

reix la llibertat de l'altre, la qual amb el seu origen au

tòcton de sentit introdueix un no-res de significació en el

meu propi món, que em coHoca en una situació d'angoixa.
Una primera temptació per conjurar aquesta angoixa és

reduir l'altre a una cosa, a un objecte que pugui manipular.
Aquesta situació original de la relació amb l'altre ja va ser

analitzada per Hegel en parlar de la relació amo-esclau. Ca

da individu fa el possible per a oferir als altres un aspec

te inofensiu en el que la llibertat està soterrada per la pa�
ta coHectiva. Però en aquest bloc monolític la mirada ve a in

troduir una esquerda perquè a través d'ella apareix la lliber

tat de l'altre.

En l'amor la mirada constitueix l'essencial de la comuni

cació, mentre que en la resta de les relacions humanes no és

sinó un subproducte que destorba.

L'amor és precisament la situació en que no s'evita la

llibertat de l'altre, sinó que es busca i es suscita. En l'a

mor brolla la forma dual de l'existència i en ell ens apropem

a la realització de l'impossible món en comú. Per a l'home
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l'amor és imprescindible; sense amor l'estrat essencial que

da en buit, incomplet i fallit. Sense amor l'home queda abo

cat a l'angoixa i llançat a la bogeria. La bogeria és, pot
ser, una plena o parcial absència d'amor.

L'amor, és el joc lliure de la mirada, el reconixement
lliure de les llibertats mútues, l'acceptació consentida d'un

món de significacions i projectes. L'amor no és la sublimació

del plànol instintual. No neix d'una repressió, sinó d'un e�
creix: és l'expressió del trobament global de les existències.

Una de les tesis fonamentals de la psicoteràpia existen

cial és la importància que hom dóna a la prèsència. Amb això

es vol dir que la relació entre pacient i terapeuta és consi

derada real-i autèntica i que en ella rau el dinamisme fona

mental del procés de la guarició.

Aquesta actitud de presència consisteix en considerar l'és

ser humà no com un objecte a analitzar, sinó com una persona a

la que s'ha de comprendre. En aquest sentit la relació d'lIexis

tència a existènciall (Binswanger) o de IIpersona a persona
11 (Ro

gers) no és exclusiva de la Psicoteràpia Existencial, però sí

que li és pròpia i específica. D'altres terapeutes com el ma

teix Rogers, o Frieda Fromm-Reichmann insisteixen moltíssim

en aquesta dimensió de la relació.

Frieda Fromm-Reichmann era conscient de les implicacions
existencials del seu estil terapèutic quan escrivia (1952-b)
tot remetent-se a Binswanger:

"Aquesta elevació del malalt mental des de la con

dició d'un objecte de la teràpia a la d'un associat
del terapeuta, és també una de les doctrines cen

trals de la Psicoteràpia Analítica Existencial 11
•

L'observació que el pacient havia de ser comprès com una

persona i no analitzat com un objecte científic la trobem ja
en Jaspers (1913):

"Quantes oportunitats d'arribar a comprendre deixem

passar perquè, amb tot el bagatge dels nostres co-
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neixements, en el moment precís, únic, ens ha fa
llat la senzilla virtut d'una plena presència hu
manal!

i serà represa per tota la tradició existencial i fenomenolò

gica. Van Kaam (1966) afirma:

IIquan intentem comprendre el que és la psicoterà
pia, l'hem de veure primàriament com una relació
personal ••• La relació personal és el nucli de la
psicoteràpia, la base del canvi i del desenvolupa
ment mitjançant la interacció personal. És l'essen
cia de la guarició en el seu sentit més profundll.-

Característiques de la relació existencial

Ara bé quines són les característiques o condicions que

fan que unes relacions siguin terapèutiques i d'altres, no?

Van Kaam (1966) considera que l'atenció terapèutica ver

tadera es distingeix per una autèntica resposta a la crida

d'un altri que ens necessita en relació al seu creixement per

sonal, al seu progrés en l'àrea de la seva llibertat humana,
on cadascú és ell mateix.

L'atenció terapèutica vertadera és, almenys, un reconei

xement implícit de la inalienabilitat del pacient. El bon t�
rapeuta se sent satisfet en la mesura que el pacient va tro

bant cada cop més el seu destí. El terapeuta participa, per

tant, en la lliure autorrealització del pacient.
La teràpia és una rendició personal en el sentit que el

terapeuta s'entrega al pacient. Aquesta completa confiança
i entrega implica la presència total i sense defenses del t�
rapeuta al pacient. La vertadera confiança que dóna al pa

cient és una crida, per si mateixa, perquè ell se sent també

implicat.
El que realment té importància diu Zutt (1963) és la con

fiança amb la que l'individu viu entre els seus proïsmes i

l'estructura de les seves relacions amb els qui ha de conviu

re:

IIper als psicòtics l'infern són els altres ••• En
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les psicosis esquizofrèniques el paper decisiu el
�epresenten les tensions amb les altres persones •••
Es en aquest punt on es fa necessària una psicote
ràpia plena de comprensió; però per a això necessi
tem saber què és la cOnfiança sobre la qual els psi
quiatres no han reflexionat pas massa. No n'hi ha

-

prou amb una actitud benèvola i correcta o neutral
per part del terapeuta, sinó que cal una participa
ció personal; la cosa definitiva és la confiança

-

que es pugui despertar en el contacte personalll•

Es Rogers, sens dubte, qui d'una manera més sistemàtica i

insistent ha descrit les característiques d'una relació o ac

titud terapèutica centrada en la persona o de IIpersona a per

sonall. Així escriu (1965-c)

IIHe sigut bastant temerari en intentar definir les
condicions psicològiques que originen en el subjec
te un creixement personal i terapèutic d'aquest tl
pus. No estic completament segur d'haver-les defi=
nit correctament, però estic convençut que aquestes
condicions són definibles i que amb el temps esta
ran empíricament determinadesll•

Els diferents estudis empírics per tal d'estudiar l'efi

ciència terapèutica de les lIactituds terapèutiques rogerianesll
es troben recollits en nombrosos articles. Una bibliografia
quasi exhaustiva dels mateixos es pot consultar en Gondra

(1975), liLa psicoteràpia de CarI Rogersll o en Manuel Artiles

liLa actitud psicoterapèutica!! (1975), entre d'altres obres de

dicades a aquest tema.

El 1950, quan Rogers tracta d'enumerar els canvis més no

tables de la seva psicoteràpia, afirma que una de les tendèn

cies més recents és accentuar !!l'orientació actitudinal del

terapeuta en lloc de la tècnicall:

IIÉS freqüent parlar de la teràpia centrada en el
client com d'un mètode o d'una tècnica. És indub
table que això es deu, en part, a representacions
anteriors les quals tendien a accentuar excessiva
ment les tècniques. Més exactament pot dir-se que
el conseller centrat en el client manté un conjunt
dinàmic i coherent d'actituds profundament encar

nades en la seva organització personal, un sistema
d'actituds que són instrumentalitzades mitjançant
tècniques i mètodes coherents amb el mateix. La
nostra experiència ha estat que el conseller que
tracta d'utilitzar un mètode està abocat al fra

càs, a no ser que tal mètode s'aconformi d'una ma
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nera autèntica amb les seves pròpies actitudsll•

En la seva última època la teràpia de CarI Rogers con

cebeix el terapeuta d'una manera molt més personal. El des

pulla dels seus atributs tècnics i científics i el fa un com

pany del client, una persona profundament compromesa en una

relació personal. El terapeuta és un ésser obert al diàleg i
la seva qualitat més important és la de l'autenticitat i

transparència de la seva persona. D'altra banda el terapeu
ta té una funció dintre de la teràpia: la de crear unes cog
dicions propícies al creixement i canvi terapèutic del client.

Aquestes condicions són cada cop més existencials i personals
i estan al servei d'una relació vertaderament humana.

Però la relació terapèutica és, per la seva naturalesa,
distinta de les altres relacions humanes. Es terapèutica i
com aital té l'objectiu de promoure el creixement de la per-

sona.

Les actituds del terapeuta rogerià

Particularment a partir de les experiències amb esquizo
frènics la seva psicoteràpia experimenta un gir existencial

manifestat en la necessitat de fundar-la en les actituds del

terapeuta i no en les seves tècniques ni en els seus conei

xements.

A partir de 1957 les hipòtesis de les condicions de la

teràpia se centren en les segUents actituds del terapeuta:

a) congruència o autenticitat

b) consideració positiva incondicional

c) comprensió empàtica.

Tracterem de resumir breument què significa cada una

d'aquestes actituds!

a) La congruència o autenticitat: La primera condició de

qualsevol terapeuta és la de la sinceritat, transparència o

autenticitat personal. En una paraula, la congruència. Aque�
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ta autenticitat comporta dos elements:

1) L'accessibilitat a la consciència de tots els senti
ments del terapeuta.

2) La disposició a comunicar tots aquests sentiments amb

vistes a que la relació terapèutica sigui autèntica i
real.

Aquesta autenticitat pot semblar un ideal humà inabasta

ble, però Rogers considera que no ha de ser necessàriament

extensible a totes les qUestions de la vida del terapeuta,
sinó que n'hi ha prou que afecti a la relació terapèutica com

aital. En aquest sentit doncs, serà necessari que el terape�
ta manifesti els seus sentiments autèntics, àdhuc els nega

tius:

"La meta no és, certament, que el terapeuta expres
si o parli obertament dels seus propis sentiments�
sinó primordialment no enganyar el client en ço re

latiu a si mateix. De vegades, però, serà precís
-

parlar dels propis sentiments quan aquests barren
el pas a les altres dues condicions restants" (1957-a).

"De moment direm que s'han d'expressar els sentiments
quan el terapeuta es troba persistentment centrat en

els mateixos i no en els del client, amb detriment de
la comprensió empàtica, o experimenta sentiments peE
sistents contraris a la consideració positiva incon
dicional" - (1959-a)

L'expressió dels propis sentiments malgrat els inconve

nients que comporta té una qualitat relacional molt important
car ofereix al client allò que un hom té en vistes a una ple
na participació interpersonal. Aquest aspecte es veu particu
larment en la relació terapèutica amb psicòtics o esquizofrè
nics.

Zutt (1963) fa unes observacions punyents respecte al trac

tament dels psicòtics. Diu en primer lloc que no s'ha refle

xionat prou sobre el significat de la confiança en la relació

terapèutica. Per això segons ell:

"han fracassat molts intents de tractar \,sicòtics
segons el mètode analític ?làssic. D'aixo es �a
deduir que el pacient era lncapaç de transferlr;
però la moderna psicoteràpi� ha de�ostrat que.l�
dificultat no estava en la lncapacltat del pSlC�
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tic, sinó en la del mètode, que era inadequat •••
El psicoterapeuta necessita molt d'esforç per tal
de poder penetrar en el món en què els psicòtics
Vluen i actuen 11

•

L'expressió dels sentiments propis del terapeuta al client

quadra perfectament amb el gir existencial de la teràpia roge

riana i en el seu major èmfasi en l'espontaneïtat. Així en el

seu diàleg amb Frick (1971) reconeixerà:

IICrec que a partir d'aquest moment (1950) hi ha ha
gut un canvi gradual en la direcció ••• i el tera-
peuta és molt més lliure per a utilitzar la seva

persona i ésser ell mateix com totalitat en la re

Lac i.ó " •

En la mesura que la teràpia de Rogers es fa existencial

la congruència o autenticitat es va convertint en la qualitat
més facilitadora de la trobada. El terapeuta és capaç d'ex

pressar lliurement i sincera els seus sentiments respecte la

relació.

Rogers (1966-a) transcriu aquest diàleg prou significatiu
de relació amb un esquizofrènic que no parla (inarticulate) i

que està hospitalitzat:

Terapeuta: IISUpOSO que el seu silenci em diu o bé que vo§.
té no vol o bé que no pot començar ara, i em sembla

perfecte. De forma que no m'agradaria molestar-lo,
només voldria que sapigués que estic acíll (silenci
de 16 minuts).

T.- IIJa veig que me n'hauré d'anar d'ací a uns minutsll

(silenci). IIEm resulta molt difícil saber com es

troba vosté, però em sembla que una part seva no té

gaire interès en que jo ho sàpiga. No sé com,però
em fa l'efecte que una part del temps ha passat en

una espècie de deixem-ho còrrer i ha disminuït la

tensió. Però, com li estic dient, no sé realment el

que sent. Només dic el que em sembla.

Han anat malament les coses aquests últims dies?

(pausa). És possible que aquest dematí vosté esti

gui desitjant que acabem d'una vegada, i potser hau

ria de fer-ho però continuo pensant que m'ho podria
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adobar més bé, no ho sé, per entrar en contacte

amb 'vosté, d'alguna manera.

Client: (silenci de 2 minuts) (badalla).
T.- IlAixò em sona a cansament o a desànimll•

c.- IlNo, només fastigós".

T.- "Tots estem fets un fàstic, no? Vosté se'n sent?

(silenci). Vol tornar el divendres, a l'hora de

sempre".

c.- (badalls i mormols inintelligibles) (silenci).

T.- "Alguna cosa que ha sentit profimdament ha vingut
a caure sobre aquesta sensació de fastigós, no?".

c.- "No!ll.

c.- IlNo seré mai útil a ningú. Ni ho he sigut, ni mai

no ho seréll•

T.- IlÉS això el que sent? que no és útil nl per a si

mateix ni per als altres, que és una persona sense

cap valor ••• Un hom se sent fastigós, només perquè
no serveix per res, no?".

c.- IlDoncs, sí. Això és el que em va dir l'altre dia

aquest individu que va venir amb mi a la ciutat".

T.- IlAquest individu li va dir que no servia per a res?

És això el que li va dir?".

c.- "M-Mm ••• ".

T.- IlM'imagino que això vol dir, si ho he entés bé, que

hi ha algú que representa quelcom per a vosté, per

què pensa en vosté. Però aquesta persona li ha dit

que no servia per a res. l això, en realitat, l'eg
sorra. (El pacient plora lleugerament). l axiò fa

que li caiguin aquestes llàgrimes".

C.- (Silenci).IIÉs igual, se me'n fot!".

T.- IlVosté diu que li és igual; tanmateix, però, hi ha
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una part seva que sembla que no li és igual, que
el preocupa, car el fa plorar!!.

En un altre text Rogers (1962-c) fa unes consideracions

en aquesta mateixa linia:

!IÉsser real comprèn la dificil tasca de familiarit
zar-se amb el flux interior d'experiències. D'aques
ta forma quan sento que els contactes amb aquesta

-

persona comencen a empipar-me i quan aquests senti
ments són persistents crec que és el meu deure en

vers ell i la situació compartir aquest sentiment •••
Experimento una nova sensibilitat envers ell quan
hem compartit aquest sentiment que constituia una
barrera entre els dos ••• El client es troba ara que
parla d'una forma més aut èrrt i.ca'",

L'experiència amb esquizofrènics és, com hem dit, la que

li va proporcionar l'experiència d'una obertura més gran

d'una més gran iniciativa i espontaneïtat del terapeuta en

el moment d'establir la relació. Sense la congruència no són

possibles les altres dues condicions:

"No és fàcil que es produeixi un nivell satisfac
tori d'empatia si abans no existeix un grau consi
derable de consideració positiva incondicional.

-

Però possiblement aquestes condicions no poden
ser significatives si el terapeuta no és autèntic.
Per tant si en aquests i altres aspectes el tera
peuta no està integrat ni és autèntic en la troba
da terapèutica serà difícil que les altres condi
cions existeixin en grau satisfactori!! (1967-b)

Amb la introducció d'aquesta qualitat fonamental la terà

pia de CarI Rogers (1961-b) es converteix en teràpia existen

cial, evitant l'escull dels excessos tecnicistes. La seva

preocupació està en com entrar en la relació, com crear una

autèntica trobada existencial.

!!La teràpia és una relació que repta el terapeuta
a ésser tan sensible com sigui capaç, la persona
que és en aquest moment. Sabent que aquest� auteg
ticitat transparent, juntament amb l'amor l la

comprensió empàtica és la que pot ajudar el seu

client. En la mesura que pot ser una persona en

aquest moment podrà relacion�r-se amb aque�ta peE
sona i amb la persona potenclal del seu cllent.
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Aquesta, considero, que és l'essència curativa i
promotora de creixement èn psicoteràpia!!.

b) La consideració positiva incondicional: Elaborada per

Rogers a partir de 1957 ve a substituir el que abans s'ano

menava !Tactitud d'acceptació!!. Significa que no es donen co,!!
dicions d'acceptació, i està en el pol oposat de l'actitud

avaluativa selectiva.

Aquesta actitud ja estava present en l'època de la psic�
teràpia no-directiva.· Des del primer moment Rogers demanava

acceptar tots els sentiments del client, tant positius com

negatius o ambivalents, traslladant al client el centre o lloc

d'avaluacions i de responsabilitat. Acceptar significa, per

tant, no avaluar.

Però a la vegada l'actitud d'acceptar comporta un interès

positiu envers el client, així com un respecte:

!!Probablement aquesta acceptació només és possible
en el terapeuta que hagi integrat en la seva prò
pia filosofia una convicció profunda en el que res

pecta el dret de l'individu a l'autodirecció i au=
todeterminació!! (Rogers, 1950).

Posteriorment l'acceptació i l'interès es convertiran en

amor, en la mesura en que el seu pensar i fer esdevenen més

existencials:

!!Significa una espècie d'amor al client, sempre que

entenguem aquest amor com equivalent del terme teo

lògic 'agape,n (Rogers, 1962-c).

La consideració positiva ha de ser incondicional. La in

condicionalitat fa referència a la concepció teòrica de Rogers
de la personalitat. El nucli de la incongruència humana està,
segons Rogers, en les actituds condicionals dels pares. El nen

construeix el seu self distanciat de la seva experiència a cau

sa de la condicionalitat de l'acceptació dels pares. D'ací la

necessitat de reparar aquesta mancança amb una acceptació pl�
na, total i sense condicions per part del terapeuta. El tera

peuta no solament ha d'acceptar el client, sinó també totes

les seves conductes, per més que no siguin socialment accep-
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tables , com un pare accepta les malifetes dels seus fills:

"De vegades es diu que el terapeuta eficaç aprecia
la persona però no necessàriament la seva conduc
ta. Però és dubtós que aquesta actitud sigui adequa
da. Certament el terapeuta pot sentir que una con-
ducta determinada no pugui ser acceptada socialment,
o pot sentir que és una conducta dolenta� que no po
dria aprovar en si mateix i que és contraria al be=
nestar social.

Però el terapeuta eficaç pot tenir sentiments d'ac
ceptació envers aquesta conducta del client, no en

tant que conducta desitjable, sinó en tant que con

seqfiència natural de les circumstàncies, experièn
cies i sentiments dels seus clients ••• La seva reac

ci6 comporta afecte i acceptació de la conducta com
quelcom de totalment natural en aquestes circums
tàncies, però no significa que aprova la èonducta
general" (Rogers, 1967-d).

L'acceptació incondicional valora el client en quant per
sona total i per això. valora totes les expressions i facetes

d'aquesta persona. Aquesta valoració no està exempta, però
d'excepcions. Les conductes autodestructives, manipuladores
de la relaci6, etc. no poden ser consentides ni reforçades,
per respecte i amor de l'altra persona i de si mateix.

El que puguin arribar a ser empàticament compreses no vol

dir que hagin de ser acceptades. Si el pacient es vol tirar

per la finestra del despatx del terapeuta la forma d'expressar
l'acceptació més lncondicional de la seva persona és impedir
ho arribant a la lluita cos a cos si és necessari. Altrament

el pacient podria sentir que tot és un muntatge o una farsa,
que la seva persona no interessa vertaderament a ningú. El ma

teix Rogers (1966-a) accepta aquesta condicionalitat de la in

condicionalitat:

"Sembla clar que alguns individus molt immadurs o

profundament en regressió poden percebre l'interès
condicional com una senyal d'acceptació més gran
que la reflexada per l'interès incondicional. El

terapeuta que expressa el tema: no m'agrada que ac

tuïs d'aquesta forma o d'aquesta altra, m'interes=
sa més quan actues de forma més madura, pot ser
percebut com un pare més bo que aquell altre, l'in
terès del qual és totalment incondicional".

Aquesta acceptaci6 condicional està orientada, però, en

definitiva, a l'acceptació incondicional. Tal vegada per ini-
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ciar la relació amb els psicòtics serà precís una acceptació
condicional, però després s'haurà de mantenir com sistema

l'acceptació incondicional. El que sempre serà fonamental és

confirmar la persona de l'altre.

L'acceptació incondicional del terapeuta crea un clima de

seguretat i d'alliberament que permet la pròpia acceptació
d'un mateix, base de tota transformació terapèutica. Aquesta

acceptació d'alguna manera ha de ser percebuda o comunicada:

"La consideració positiva incondicional, quan és
comunicada pel terapeuta, serveix per a oferir un

context lliure d'amenaces en el qual·el client pot
explorar i experienciar els elements més profunda
ment ocults del seu si mateix més amagat ••• aquest
interès profund és un ingredient necessari de qual
sevol context segur" (1966-a).

-

L'experiència terapèutica es demostra que moltes vegades,
sobretot quan la pròpia imatge està ensorrada i negativitza
da no es fa possible una recuperació de la responsabilitat
de la pròpia llibertat, si la persona no se sent valorada l

no experimenta vivencialment que té dret a ésser, dret a

exercir els seus drets.

c) La comprensió empàtica: La tercera condició actitudi

nal és la comprensió empàtica. Es tracta d'assumir el marc de

referència del client. Això comporta comprendre el client i

comunicar-li aquesta comprensió.
La comprensió empàtica es la disposició i capacitat de

percebre el marc intern de referència del client, tal com

aquest el percep.
Minkowski (1927) definia la comprensió empàtica com co�

plementària de la descripció o diagnòstic racional basat en

els símptomes comprovats, direcció racional de la personali

tat, per tant. D'altra banda, creia que era innecessari, per

bé que no incompatible, penetrar la personalitat pel senti

ment.

Tanmateix, però, Minkowski no s'allibera de la seva con

cepció diagnòstica: citant Bleuler parla de "pronòstic pel
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sentiment" (gefühlsprognose). Raó i sentiment tenen, segons

ell ,justificació, car :ani:bd6s són fenòmens o instruments de co

neixement.
".

Per a Rogers, en canvi, l'empatia no serà només un mitjà
instrument de coneixement, sinó sobretot de relació.

Mentre Rogers descrivia l'empatia des del punt de vista

de la teoria fenomenlògica accentuava l'aspecte perceptual.
En evolucionar vers una filosofia més existencial Rogers
(1966-a) accentua els components afectius i coexistencials

de la mateixa. No és només una percepció de la realitat, tal
com la veu el client, sinó també un experienciar juntament
amb ell tots els seus aentrí.ment s per contradictoris que si

guin. És un "sentir el món íntim dels significats personals",
"una sensibilitat, moment per moment en l'ara i ací, en l'i�
mediat present: un sentir el món íntim dels significats per

sonals del món del client com si fos propi". En una paraula,
és un coexperienciar amb el client tots els seus sentiments,
emocions i experiències en una fusió íntima, però no total.

L'empatia no vol dir només reflectir el món del pacient
com si el terapeuta fos un mirall neutre, sinó un esforç po

sitiu per posar-se al seu costat i compartir l'existència:

liLes respostes del terapeuta són els seus intents,
sobre una base de moment a moment, de copsar l'aro
ma i significat exacte que una experiència determi
nada té per al client. D'aquesta forma es converteix
en company del client, en la recerca dels signifi
cats desconeguts d'unes experiències que han estat
massa amenaçadores com per admetre-les a la cons

ciència" (Rogers, 1956-b).

Però empatia no vol dir identificació ni simpatia. Vol dir

sentir el que sent l'altra persona sense confondre amb els

meus sentiments. Manté els límits diferencials del "com si":

"L'estat d'empatia consisteix en percebre exacta
ment el marc intern de referència d'una altra per

sona, però sense perdre la condició de "com si".:-.
Si falta aquesta qualitat de "com si" aleshores es

perd la distància empàtica, és una identificació"
(Rogers, 1959-a).

La involucració o identificació del terapeuta amb els pr�

blemes del seu pacient no és gens positiva de cara a la supe-
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�ació dels mateixos. El terapeuta ha de sentir el món del p�
cient com si fos el propi, però sense perdre de vista que no

és d'ell, sinó d'altri. Així podrà sentir els sentiments del

pacient sense deixar-se endur per ells. D'una banda això peE
metrà una millor comprensió dels propis sentiments per part
del pacient, però de l'altra realitzarà la condició d'apro
par-se-li i compartir amb ell l'existència.

Ara bé aquesta comprensió empàtica ha de copsar no sola

ment els aspectes clarament simbolitzats o verbalitzats, si
nó també aquells que es manifesten d'una forma molt més con

fusa i fosca. El terapeuta ha d'apuntar els significats impli
cits no simbolitzats pel pacient, copsar l'experiencing del

moment que flueix dintre del món interior del pacient, tal
com aquest ho veu i ho sent.

Però juntament amb l'aspecte perceptual de l'empatia hi

ha el de la comunicació, l'essència de la qual consisteix en

"comunicar aquesta percepció en un llenguatge que sintonitzi

amb el client".

Probablement les experiències de Rogers (1967-d) amb psi
còtics han accentuat el paper que ell concedeix a aquesta co-

. . ,

munlcaClO:

"Per bé que l'exactitud de la comprensió és fona

mental, la comunicació de l'intent de comprendre
pot tenir valor en si mateixa. Àdhuc l'individu
confús, silenciós i extrany, si percep que el te

rapeuta està tractant de comprendre els seus sig
nificats, serà ajudat, perquè es veurà animat a

comunicar més de si".

Aquesta visió del terapeuta compromés en una autèntica

relació personal, remarca la persona i personalitat del te

rapeuta com element dinàmic del canvi o de la guarició. D'a

questa manera ell també surt transformat de la relació:

"Quan estic treballant amb un client en dïficul

tat, trobo que la comprensió del món estrany d'una

persona parcialment psicòtica, o la comprensió de

les actituds d'una persona que sent la vida massa

tràgica com per poder soportar-la. o �l comprendre
i intuir que una persona se sent lndlgna, cada una

d'aquestes comprensions m'enriqueix de certa mane

ra. D'aquestes experiències en trec lliçons i d'a
questa manera canvio i em vaig fent diferent, i
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crec que també més capaç de respondre" (Rogers,
1959-b).

,

Es evident que en aquesta concepció allò que compta és

la persona del terapeuta en la relació interpersonal. Les tèc

niques assoleixen un paper secundari: esdevenen instruments

al servei de la relació terapèutica i no poden concebre's in

dependentment de la persona. Tanmateix, però, aquestes tècni

ques tenen un valor com vehicles de comunicació i poden uti
litzar-se de manera que algunes són més adequades que d'altres

per a expressar la relació. El fonamental és que siguin inteE
personals, que no presuposin una assimetria radical, que no

d'interposin en les actituds bàsiques.
Nosaltres hi afegirem que malgrat que l'entrevista no pot

estar encotillada per unes tècniques i que no precisa d'una

estructura intrínseca, les claus de significació, d'anàlisi i
de síntesi tenen una metodologia formal pròpia i no es re

geixen només per l'ull clínic o la intu�ció, ni per una meto

dologia aliena.

En aquest sentit no estem d'acord amb Rogers ni amb la m�
joria dels psiquiatres, psicoanalistes o psicoterapeutes exi�
tencials. Existeix una metodologia pròpia i exclusiva de la

Psicoteràpia Existencial tal com ens hem esforçat en demostrar

històricament i sistemàticament, i no es pot substituir per

qualsevol altra metodologia (hom apunta sempre de forma implí
cita o explícita a la psicoanalítica).

La interpretació d'una conducta com una regressió, per

exemple, no té el mateix significat en el marc de la concep

ció psicoanalítica que en el de la psicoteràpia existencial.

En primer lloc perquè la concepció del temps no mira de forma

determinística al passat, sinó a la totalitat de la concepció
o percepció del temps, havent-se d'interpretar en funció de

la percepció actual de la situació i amb projecció al futur.

En segon lloc perquè les actituds defensives, són concebudes

sempre com un intent frustrat d'autoafirmació, que poden orl

ginar actituds vàlides a través d'una modificació de les con-
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dicions fàctiques, car provenen d'una font dinàmica bàsica:

la llibertat radical. Àdhuc les actituds autodestructives,
que no tendències o impulsos, poden ser enteses d'aquesta ma

nera i generar canvis totalment positius.
Limitant-nos però, a les IItècniques de relaci�lI, que no

s'han de confondre amb Illa metodologia analíticall, observem

una reconversió de les mateixes en Tlmodalitats-d'estar-en

relacióll• Les principals són les següents:

l) la manifestació al pacient dels propis sentiments del

terapeuta, qüestió plantejada fonamentalment en el tracte amb

psicòtics:

IICom poder iniciar una relació amb aquestes perso
nes? Una forma que ha arribat a ser utilitzada per
la majoria de nosaltres és l'expressió per part
del terapeuta dels seus propis sentiments d'una for
ma que no resulti impositiva ••• Quan el pacient no
ofereix cap mena de verbalització, el terapeuta pot
participar-li, temptativament i sense imposicions,
el seu propi flux continuat de sentiments, el seu

propi interès pel pacient, la seva esperança de po
der establir una relació, les seves suposicions re

latives al que s'esdevé en el pacient en aquell mo

mentll (Rogers, 1966-a).

Des del moment que l'autenticitat és la qualitat més efi

caç de la psicoteràpia el terapeuta regoerià comença la reIa

ció essent transparent i autèntic:

IIAquesta nova manera d'estar amb el pacient demana
al terapeuta una consciència molt més gran del flux
canviant de l'l1experiencingll sentit dintre de si ma

teix. Quan el pacient expressa sentiments propis,
-

el terapeuta sensible es troba amb la seva conscièn
cia experiencial plena d'empatia envers els signi-
ficats del client. Però quan el pacient roman en si

lenci, el terapeuta pot fer una referència directa
a la seva pròpia experiència i comunicar els signi
ficats trobats en ella; aleshores si és totalment

sensible, aquests significats comprendran el pacient
i la r-eLac i.ó " (Rogers, 1966-a).

Aquest recurs terapèutic és molt útil, si tradueix una

vertadera autenticitat, a l'inici de la teràpia o en el seu

decurs, quan la comunicació no s'estableix espontàniament,
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o quan l'autèntica relació interpersonal ho comporta.

"2) tècniques intrussïves: Rogers arriba a justificar la
utilització de tècniques intrussives per tal d'establir la

relació desitjada amb el pacient, sobretot amb els que són

més renuents. Aquests mètodes són totalment contraris a l'or

todòxia no-directiva, però es justifiquen per la seva quali
tat de "formes-d'estar-en-relació" i per la seva exacta cor

respondència amb la personalitat del terapeuta. En aquest se!!
tit són formes d'ésser autènticament allò que cadascú és en

el moment, i per tant estan d'acord amb l'autenticitat o con

... .

gruencla.
Davant de l'hermetisme de l'esquizofrènic, diu Rogers

(1961-a) alguns l'han tractat "mitjançant un contacte físic,
d'altres mitjançant una discusió en la que l'esquizofrènic és

tractat com un igual, i d'altres mitjançant el to de la veu".

l en un altre text (1962-b) "un dels nostres terapeutes

s'apropa cada cop més a una aliança amb la persona oculta i

no revelada de l'esquizofrènic i envers un intent de trencar

la seva cuirassa defensiva".

3) comportament em�àtic: La comunicació d'una exacta co�

prensió empàtica continua essent, però, l'obra real del tera

peuta centrat en el client:

"el fonamental a l'hora del canvi terapèutic és com

prendre el món del client tal i com aquest el per-
cep" (Rogers, 1966-a).

Aquesta serà una constant en el pensament de Rogers (1966-a)
i que considerem vàlida en el marc de la Psicoteràpia Existen

cial:

"Tots els enfocaments terapèutics tenen, per des

comptat un interès central pel client. Però el
terme "�entrat en el client" té per a nosaltres un

significat tècnic qu� s,?vint no.és prou explicat�
Molts sistemes terapeutlcs conslderen que l'adqul
sició d'una percepció empàtica del món privat deI
client no és més que el pròleg a la tasca del te-



-858

rapeuta. Per a ells arribar a comprendre el món
fenomènic del client és quelcom de semblant a la
història clínica, un primer pas.

El terapeuta centrat en el client, en canvi, es

proposa com meta romandre dintre d'aquest món fe
nomènic al llarg del curs de la teràpia i afirma
que qualsevol allunyament del mateix -interpreta
cions externes, consells, suggestions, judicis-
l'únic que aconsegueixen és retrassar els guanys
terapèuticsll•

La resposta empàtica no pot reduir-se a una simple repeti
ció de les afirmacions explícites del pacient. El terapeuta
no respon només a allò que és obvi en el camp fenomènic del

client. Les seves comunicacions han d'apuntar a les seves ex

periències, als significats implícits del seu !(experiencingll•
En aquest sentit hi ha una certa analogia amb la tasca del

psicoanalista, tal com considera Rogers C1966-a):

IIL' analista, amb d'altres paraules, treballa en el
límit de la consciència del seu pacient. Facilita
la irrupció en la seva consciència d'aquells sen

timents que estan a punt de fer-se conscients en

qualsevol moment, gràcies al procés terapèutic. El
terapeuta centrat en el client actua fins un cert
punt de forma similar. No repeteix simplement les
paraules o sentiments del client, sinó que més
aviat busca el significat implícit en l'llexperien
cingli íntim i present envers el qual apunten les

paraules o conceptes del clientll•

La tècnica del reflex del sentiment continua essent la

tècnica més important, per bé que no única ni imprescindible:

llAquest tipus de resposta, quan desenvolupa una fun
ció real no és un reflex del sentiment, sinó un in=
tent honest, per part del terapeuta de comprendre
plena, sensiblement i exacta el món intern dels si�
nificats, pensaments, experiències i sentiments del
seu cLí.ent ",

D'altra banda l'adquisició de l'empatia és una de les po

ques qualitats susceptibles de ser apreses i perfeccionables

per l'entrenament. Les altres qualitats no són producte d'un

aprenentatge inteHectual, s'aprenen de forma experiencial i

poden ser patrimoni de qualsevol persona tant si és terapeuta
com no.
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La comunicació de l'empatia continua essent, doncs, fo

namental, car es tracta de comprendre bàsicament el món del

pacient, no el del terapeuta. l l'omissió d'aquesta inevi

table assimetria en la relació professional pot portar a di�
torsions tan greus com que la teràpia esdevingui·implicació,
"une follie a deux", o que el terapeuta cerqui en el pacient
la satisfacci6 de necessitats pròpies que ha de tenir compeg
sades en altra banda.

Per molt lluny que es pugui arribar, àdhuc fins a la con

vivència, la dimensió professional és la garantia de la rel�
ci6 terapèutica, altrament les relacions poden. adquirir unes

dimensions eròtiques -de possessió- en les que ·el terapeuta
serà vist com el pare, la mare, el marit o la muller, l'amic

o el company, relacions que poden rebre ben bé el nom de trans

ferencials, no perquè simplement el pacient en faci una trans

posició de la infància al moment actual, sinó perquè es defor

men paratàxicament en destruir l'assimetria pròpia de la reIa

ci6 professional.
Però aquest aspecte el veurem d'una manera més detallada

en parlar de la transferència en el capítol segUent. Per ara

podem concloure que la relació és el mitjà principal per a ex

posar a la llum el sentit del món en el que viu el pacient i

que la qualitat de la relació determinarà el grau d'expressió
d'aquest món. La primera tasca serà doncs la de crear una re

lació que afavoreixi una comunicació òptima. El pacient ha

après a ocultar el seu món personal per a protegir-se d'una

mala interpretació. Revelar el seu món personal és, en certa

manera, entregar el seu ésser i exposar la seva sensibilitat,
el seu projecte vital. Això no és factible sinó és en un cli

ma d'absoluta comprensió empàtica.

Els límits de la relació terapèutica professional

Malgrat aquesta intimitat tan profunda, l'estructura de

les relacions entre terapeuta i pacient ha de ser necessàri�
ment diferent: diferent pels objectius i per les actituds:
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no es tracta d'arribar a establir una amistat o d'instaurar

una coneixença, sinó una exploració de les possibilitats del
. ,

propl esser ..

La finalitat de l'actitud terapèutica és l'expressió del

món personal del pacient. A la base d'aquestes actituds està
,

l'acceptació genuïna i incondicional: ni rebutjos, ni prefe-
rències, no solament de la seva persona, sinó també de les

seves conductes, opcions o projectes vitals.

El compromís emocional del terapeuta no ha d'ultrapassar,
en principi, més enllà del límit necessari per a mantenir vi

va en el pacient la flama de l'exploració del propi món.

Van Kaam (1966) analitza les condicions de la relació te

rapèutica i les sintetitza en aquestes actituds:

a) flexibilitat; cada persona i el seu món són únics d'al

guna manera, per tant no serveixen els e.squemes utilitzats amb

altres persones o descrits de forma teòrica. Cada cosa que dic

o faig en relació amb el pacient ha de ser conseqüència de la

meva respectuosa participació ara i ací en aquesta existència

única, la qual cosa presuposa una personalitat lliure i madu-

ra.

b) acceptació, quan el pacient experimenta que jo co-exp�
rimento amb ell el que signifiquen les coses i que tanmateix,
l'accepto es mou en una segura comunió amb mi. Les conductes

seves són experimentades com manifestacions d'una persona hu

mana en lluita a la recerca d'un projecte vital ple de sentit.

Aquesta mena d'acceptació i d'interès autèntic obren el pa

cient i l'ajuden a arribar a comprometre's en el procés d'au

todescobriment.

c) amabilitat, orientació bàsica que es revela en formes

plenes de respecte, sensibilitat, consideració i toRerància.

d) sinceritat, actitud directa, honrada i plena de vera

citat. Qualsevol tipus de sofisticació o de posat fictici és
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una amenaça sobre l'autenticitat de la ccmunicació del pa

cient.

Totes aquestes consideracions posen l'accent sobre la peE
sona del terapeuta i les seves qualitats. Si les haguéssim de

resumir en una sola podr{em dir amb Frieda Fromm-Reichman

(1952) "ha de ser capaç d' escoltrar ";

"Ser capaç d'escoltar i de recollir informació
d'una altra persona, per ella mateixa, sense reac

cionar d'acord amb els propis problemes és un art
de l'intercanvi personal ••• Dominar aquest art no

equival a ser un bon terapeuta, però n'és el requi
sit previ".

-

A partir d'ací els límits en els quals es pot moure la re

lació psicoterapèutica "professional!! s'esborren i no es po

den marcar amb precisió. És evident que algunes persones

(amics, familiars, consellers, mestres, companys, etc.) poden
exercir en determinats casos una acció terapèutica més eficaç
que la de qualsevol professional!

Però la relació assistencial professional entra en joc,
habitualment, perquè han fallat els recolzaments habituals

de la persona i està abocada a l'alternativa de créixer sola

de forma autònoma i responsable. La temptació de fer de pare

o mare substitutius és forta i en molts casos potser l'única

possible sortida a una situació de profunda depressió anaclí

tica. Existeix doncs la possibilitat de remuntar una neurosi

a través d'una altra neurosi, la de transferència. És aquesta,

però, l'única alternativa? Nosaltres creiem que no. Existeixen

dues possibilitats tractar la persona com allò que vol ser

(regressió) o com allò que pot ésser (creixement, autorrealit
zació). En qualsevol cas es presuposa l'acceptació incondicio

nal de la persona, la qual, en alguns casos, inclou l'accept�
ció de la regressió, com estadi previ a la realització i el

creixement. La història de l'assistència psiqu�àtrica i psico
terapèutica contempla opinions i pràctiques de les dues menes.

Binswanger (1954-a), considera que "L'analista existencial,
en tant que psicoterapeuta, no ha de disposar només d'una àm

plia comprensió de la matèria tant des del punt de vista·ana

lítico-existencial com psicoterapèutic, sinó que també, en
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lluita per la llibertat de l'interlocutor existencial ha, -

d'arriscar la seguretat de la seva pròpia existència".
Semblantment opina Boss (1957) el qual arriba a demru�ar

al psicoterapeuta que faci de mare del pacient:

"No cal, doncs, caure en la resignació terapèuti
ca de Freud. Més aviat es pot afirmar que un home
perdut en l'esquizofrènia, pot trobar la possibi
litat de copsar de nou paulatinament la seva exis
tència, en el trobament humà amb el metge, podent
tornar a viure com un mateix al igual que els al
tres homes, mitjançant el trobament humà amb el
metge. El metge ha d'arribar a experimentar un

afecte ben entès, pel malalt, sovint semblant al
d'una mare pel fill, aconseguint amb ell una pl.e
na convivència d'existir humà, i això podrà durar,
no rarament, tants anys com mesos dura un embaràs".

Aquestes conclusions són sumament complicades, car per

això el terapeuta hauria d'estar lliure, sense compromisos
personals; però al comprometre's existencialment amb un pa

cient ja deixa d'estar�ne per la qual cosa s'impediria a si

mateix de comprometre's amb un altre, desapareixent la condi

ció inicial bàsica i quedant inutilitzat el terapeuta.
Alguns exemples d'aquests els tenim-en la història de la

psicoteràpia. Podríem citar-ne dos: El cas de Mdme. de Seche

haye (1947) i el de Joseph Berke (1971), en els quals el com

promís del terapeuta va arribar fins a la convivència, el d�
senvolupament de funcions maternals i substitutòries, no pu

rament simbòliques, sinó reals. Aquests casos demostren l'exi

gència d'una dedicació quasi exclusiva, amb greus reaccions

de gelosia per part dels pacients, per bé que amb resultats

positius, certament.

De qualsevol manera aquests tipus de relacions establer

tes a un nivell existencial tant profund ultrapassen les co�
dicions exigibles a la majoria dels mortals i, en conseqUèn
cia, dels professionals, com tampoc no asseguren per si ma

teixes la superació de les dependències que se'n puguin deri

var per a noves relacions. No es pot posar com una condició

necessària per a tothom aquesta actitud d'entrega i risc, com

tampoc no trobaríem prou terapeutes per a tots els qui encara

van demanant una "mare bona o un pit bo 11 pel món.
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Aquesta mena d'experiències pertany a aquella categoria
d'esdeveniments que només s'expliquen quan ja han passat i

han acabat bé, que només es viuen un cop a la vida; car es

goten i cremen les reserves dinàmiques de qualsevol persona:
són relacions simbiòtiques quasi vampiresques, en les quals
es dóna un traspàs d'energia psíquica d'una persona a l'altra.

Són relacions transfussionals. No hi ha ningú que n'expliqui
més d'un cas, perquè tampoc no hi ha ningú que estigui dispo
sat a repetir-ho. És una experiència que per a un terapeuta
constitueix un orgull i una satisfacció però que té unes ca

racterístiques tals que la fan irrepetible.
Des d'un punt de vista professional (i ací hi ha sempre

una certa inevitable incoherència amb l'actitud existencial)
hi ha d'haver, però un limit en la entrega de la relació in

terpersonal. Aquest límit depèn, en última instància, de la

llibertat del terapeuta, però té unes bases reals que no es

poden menystenir a no ser que s'hagin superat per pròpia de

cissió del terapeuta les contradiccions que generen.

Per a D. Cooper (1974) aquest límit s'ha d'ultrapassar i

no deturar la teràpia ni dav.ant del llit, fent -si cal "terà

pia de llitll• Critica, en efecte, els grans psicoanalistes
àdhuc els políticament avançats que fan la psicoteràpia as

seguts darrera el seu despatx, amb el pacient tombat d'esque
na a quatre metres de distància i que creuen estar treballant

una transferència quan en realitat no han començat, ni una

relació que, en conseqüència no pot tenir fi (anàlisi inter

minable). l conclou:

!lÉs necessària una modificació de les regles de
l'ètica professional que transforma en una menti
da la teràpia. Com és possible excloure, en prig
cipi, les relacions sexuals entre analista i an�
litzat� o entre terapeuta i terapeutitzat d'una
relacio global? De fet es tracta, simplement,
d'una qüestió d'adequació de la situació i si es

dóna la sexualitat la sincronització és fonamen
tal. La teràpia de llit pot ser l'únic moviment
correcte envers determinada confluència crítica
d'acord amb una coincidència de les necessitats
d'ambdues persones implicades .•• en molts casos

l'alliberament només pot aparèixer en termes d'ex

periència directa i no de "cura parlada". La psi
coanàlisi interminable és el resultat obvi i di=
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recte imposat per les regles originals del con
text ana.Lf.trí c!' ,

El veritable problema de la relació psicoterapèutica és

l'adequada distància relacional. Els extrems són igualment
sospitosos. D'una banda la fredor !!quirúrgicall que rec:oman.§!.
va Freud, d'altra la comunió total de la que parla Fromm.

És molt possible que per a Freud el seu esperit cientí
fic el menés a adoptar una postura distant respecte a la re

lació real que s'estableix entre pacient i terapeuta. La in

terpretació d'aquesta relació com transferència, val a dir

com a transposició d'una altra relació n'és una prova. Ultra

això els textos són prou indicatius del seu esperit i actitud

Ilobjectiusll més que no pas terapèutics:

Ilperò actualment el coneixement teòric és molt més
important per a tots nosaltres que l'èxit terapèu
till (Freud,1919b IlEin Kind wird Geschlagenll).

IlNomés'vull estar segur que la teràpia no arribi a

destruir la ciènciall (Freud, 1926/1927 IlDie Frage
der Laienanalys e 11).

Fromm (1960), en canvi, adopta una postura molt més mís-

tica, subjectiva o terapèutica que Freud:

IlL'analista no comprendrà el seu pacient sinó en

la mesura que experimentarà en persona el que el

pacient experimenta. En aquesta entrega total en

vers el pacient, en aquesta total receptivitat l
comunió amb ell, en aquesta immersió compartida
en una relació de centre a centre es basa una de
les condicions essencials del tractament. L'ana
lista analitza el pacient i el pacient analitza
l'analista, car l'analista participant en l'incons
cient del seu pacient, no pot deixar d'iB.uminar eI"
seu propi inconscient; amb la qual cosa cuida el

pacient, però a la vegada és cuidat per ell, el

comprèn i és comprès. Arribant a aquest nivell s'as
soleix la solidaritat i la comunióll•

La resposta terapèutica adequada

Les recerques experimentals sobre les bases del progrés
dels pacients, com per exemple, les de Cowen i Combs (1950),
Friedler (1953) o Seeman i Lipkin (1954-), conclouen que estan



-865

en proporció directa al grau de comprensió que han trobat en

el psicoterapeuta.
La situació inversa és ben clara: la incomprensió genera

rebuig i ruptura de la relació terapèutica. Harrta vegada
aquesta incomprensió és producte de la mania interpretativa
de certs terapeutes que no fan més que generar agresivitat,
ràbia o desesperació en els seus pacients, els quals, si di�
posen d'un cert marge de llibertat operativa abandonen deses

perats la teràpia.
Cooper (1974) presenta un cas d'una noia que va acudir a

quatre analistes, víctima de les Ilinterpretacionsll• La prota

gonista, una noia argentina, va a la primera analista i li

planteja un problema real amb la seva família. L'analista in

terpreta aquests problemes reals com problemes transferen

cials i acaba dient:

A.- Bé, d'acord, pot haver passat tot això que ara m'e�
pliques però: i ara? Em sembla que tens por que una

part de mi et pegui com dius que ho feia la teva m�
re i l'altra part meva no et protegegi com dius que

ho va fer el teu pare. Potser sents que tot és do

lent perquè ets incapaç de portar ací les teves ex

periències bones, en base al temor que aquesta mala

persona -puix que aquesta és la manera com em veus

destruirà les coses bones guardades en el teu inte

rior, com vas tèmer que ho fessin els teus pares.

P.- Però és que són així. Ells estan allà ••• allà, no

dintre meu ni seu. Sento que he de ser dolenta. Su

poso que almenys ara sé que sóc dolenta.

l així durant cinc anys. Després dos anys més amb un al

tre analista el qual va ser manipulat precisament per ells

(el seu pare i la seva mare)rque eren qui pagaven l'analista.

Un tercer analista didacta, molt renomat, sense cap resultat.

Finalment va trobar un quart analista que va comprendre

la realitat dels seus conflictes i que no va haver d'analit

zar o interpretar el seu malestar, les seves ànsies d'allibe
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ració com una psicosi paranoica.

Aquesta necessitat de ser comprès, que es tradueix per

la necessitat de ser escoltat i entès, demana respostes de

comprensió especialment diferenciades de la interpretació.
La intervenció més eficaç des del punt de vista experimental
ha d'evitar a la vegada la resposta "eco superficial", que

no produeix la sensació de comprensió, tant com la "inter

pretació profundall, la qual provoca la negació i la resis

tència, la que no és reconeguda pel sentiment de si mateix.

La bona resposta, la que marca la distància relacional

adequada és la reflexió sobre là consciència espontània.
Aquesta expressió que sembla més operativa que la "d'obser

vador participant" (Sullivan), l'hem pres del Dr. R. Mucchie

lli (1967), i ens resulta particularment útil per als nos

tres propòsits.
El terapeuta no ha d'esdevenir ni un pur reflex (espill,

eco), ni un jutge, ni una instància directiva o controlado

ra, sinó com la consciència reflexiva de la consciència es

pontània de la pròpia persona del pacient: la seva conscièn

cia reflexiva.

Això implica el coneixement de l'interior tant com l'es

forç de distanciament necessari per a assegurar una refle

xió vàlida sobre el que es viu. Es tracta de la comprensió
de les significacions emocionals, no de les referencials o

objectives, teòriques i ideològiques, tant si són expressa

des verbalment com de forma no-verbal. Aquesta reflexió ha

de ser un reflex autèntic i empàtic, tal com hem vist, car

és possible una IItècnica perfectall en l'art del reflexe ro

gerià limitada al contingut referencial, que no copsi en ab

solut el contingut emocional i que esdevingui, per tant ine

ficaç.
Cal doncs, una actitud receptiva, com diu Isca Salzber

ger-Wittenberg (1970):

"Ser receptiu, absorbir, significa utilitzar la

pròpia ment com si fos un instrument sensible a

les vibracions i ecos despertats en ella per les
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projeccions de l'altre. Aquesta receptivitat no
s'ha de confondre amb la passivitat".

Arribar a sentir explícitament o reflexivament aquests
sentiments implícits, foscos o desestructurats ajuda el p�
cient a estructurar la seva experiència, a assimilar-la i a

integrar-la, a comprendre's a si mateix i poder superar o

resoldre dialècticament la situació.

Un pacient nostre que presentava un "fort complex d'in

ferioritat", que se sentia ofegat en els seus propis "fa

llos", que desesperava de servir per a res va arribar un dia

a la nostra consUlta amb sentiments catastrofistes, total
ment enfonsat i plorós: havia comés un desastre. Per la se

va pròpia por a fallar no havia deturat a temps el motor de

la camioneta de l'empresa que conduia el qual, avariat en el

circuit de refrigeració, acabà- per cremar la junta de cula

ta. Aquesta fallada, que se sumava a centenars d'altres que

tenia anotades en llibretes i blocs era l'últim que li podia
passar.

En ser acceptades i compreses la seva ràb�a, culpabili
tat i desesperació es van poder clarificar els seus autèn

tics sentiments de base. Les seves fallades es produien com

efecte d'un rebuig visceral de la feina que estava fent i

d'altres que havia fet, totes elles emmarcades en un estri�
ta ordenació exterior i en una manca d'iniciativa pròpia. En

tre aquestes experiències hi entrava la del servei militar

que fou un vertader desastre. La seva autèntica vocació era

la música, però no només la música com un art, sinó la vida

de músic, tocar en un conjunt, menar una vida dinàmica i d�
sordenada.

Aqu�st desig no havia pogut ser expressat mai explícita
ment ni per ell mateix, car estava en contradicció absoluta

amb l'ideal que dels fills s'havien forjat els pares, els

quals volien fills inteHectualitzats, entregats a treballs

útils i disposats a qualsevol tipus de servei a la societat.

L'afloració d'aquest desig profund que donava significat a

tota l'estructura del seu món (no era només la música, sinó

la vida de músic la que motivava els seus desitjos, com exem

ple ell posava un conjunt de jazz), va ser possible gràcies
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no només a l'acceptació dels seus sentiments puntuals, ex

pressats ara i ací, sinó a la comprensió de l'estructura del

seu món existencial.

Es necessària, doncs, l'acceptació dels sentiments, però
no és suficient i definitiva, cal un esclariment, una compren

sió, una consciència reflexiva de la consciència espontània.
L'acceptació acompleix certament una funció fonamental.

Per bé que no estem d'acord amb el marc de referència klei

nià, podem admetre la imatge de "la mare terapeuta capaç

d'acceptar i contenir el terror del seu fill-pacient", tal
com la utilitza Isca Salzberger-Wittenberg (1970).

"No es ne·ga� la realitat del terror, com passa en
la repressio, sinó que se li assignen dimensions
més raonables, degut a que no són menys reals
l'amor i el recolzament de la mare-terapeuta, la
qual no s'aterra ni desintegra, o alivia falsament
els seus temors, ni tracta d'abandonar-lo o en

ganyar-lo" •

L'acceptació limitada als sentiments puntuals, però, no

faria més que donar una sensació d'acolliment i confort, que

a la llarga contribuiria únicament a ajudar a controlar l' an

goixa, però que risca de quedar-se equiparada a l'administra

ció d'un calmant, o la de mantenir el pacient en una actitud

infantil de nen davant la mare-terapeuta.
Un procés psicoterapèutic demana també la comprensió, i

subsidiàriament, l'anàlisi, dels sentiments de base que con

figuren l'estructura de la percepció del món, el desvelament

dels quals són els únics que poden portar finalment a la rUE
tura del procés repetitiu de la neurosi.

La reflexió implica un cert esforç de comprensió, que és

diferent de la immersió comuna en una emoció compartida, i

puix que aquest esforç és recerca sincera i objectivació d'un

sentit, clarificació i conceptualització o formulació de ço

viscut, ha d'evitar l'engoliment en aquest viscut; altrament

hom risca de reflectir una iHusió o encara millor de tenir

la iHusió de reflectir. Això és tant més important quan que

el pacient, sobretot al principi, és incapaç de reflectir

eficaçment i el contingut d'allò que expressa no té per a
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ell un significat estructurat.
La relació terapèutica no té sentit per si mateixa. No

pot negar el seu origen i la seva orientació a una finali

tat que la transcendeix; manca de l'autarquia de la relació

amorosa.

El principal problema de la relació psicoterapèutica és

el de la distància. Per a cada pacient concret s'ha de tro

bar la distància adequada, la qual s'ha de situar entre els

extrems de l'autoritarisme i de la companyonia.
L'autoritarisme es disfressa de·paternalisme, suficièn

cia o fredor científica i àdhuc indiferència absoluta per la

persona del pacient. En general implica un pessimisme respec

te les possibilitats del pacient.
La companyonia tendeix a crear una relació fussional que

ultrapassa els marges del marc professional i s'involucra en

la vida de l'altra persona. Hom estableix amb el pacient una

solidaritat acrítica i una relació personal molt forta, amb

pèrdua del judici propi i del propi criteri. Aquest enteni
ment i complicitat impedeixen qualsevol forma de dialèctica

i trobada real entre dues persones diferents. Aquesta actitud

estableix en el pacient una dependència emocional total amb

la persona del terapeuta que li impedeix la presa de deci

sions autònomes, la qual cosa tant pot agreujar els seus

transtorns com perpetuar-los en una relació patològica.
ConseqUentment la relació psicoterapèutica haurà de ser

diferent per cada cas. Ningú però podrà enfrontar experièn
cies de psicoteràpia sense un cert grau de maduresa i equili
bri personal o psicològic, menys si s'arrisca a relacions in

tensives com les que descriu Frieda Fromm-Reichmann o les que

hem referit de Mdme. de Sechehaye i de J. Berke.

En psicoanàlisi és coneguda la pràctica o la tècnica psi

coterapèutica anomenada de "maternalització" (mothering), i�
closa dintre de l'anomenada anàlisi directa de Rosen (1947).
La tècnica de la maternalització es basa en la concepció
etiològica de la psicosi relacionada amb les frustracions

prematures de tipus oral, sofertes en la primera infància

per part de la mare.

Récamier (1956) la defineix com la relació que neix de la
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trobada entre un pacient profundament i vitalment assedegat
de ser passivament satisfet i un terapeuta que no sigui no
més capaç de comprendre'l, sinó que a més senti el desig
d'anar a ell com una mare cap a un lactant abandonat.

Cal reconèixer doncs les necessitats bàsiques subjacents
a les defenses psicòtiques, determinar quines necessiten ser

electivament satisfetes i, sobretot respondre a elles en fo�
ma diferent a la interpretació analítica. D'aquesta manera

diu Rosen (1953)

lleI terapeuta s'ha de convertir per al pacient en

la figura materna que no deixa de donar i prote
gir 11

•

En aquesta línia de maternalització terapèutica són cone

gudes, també, les actituds del català Francesc Tosquelles,
particularment amb nens, que ha desenvolupat sobretot a Fr�
ça. La seva obra més difosa és, sens dubte, "Le maternage

thérapeutique chez le débile profund" (1966).
Només la pròpia experiència i el propi coneixement poden

dictaminar en cada cas, d'una forma evolutiva i dinàmica,
quin tipus de relació està disposat a establir el terapeuta
i quin tipus de relació és el que pot ser més profitós per

a aquest pacient. De la combinació d'ambdós criteris ha de

,sorgir la normativa pràctica per a cada cas.

Tanmateix la relació s'ha d'acostar el més possible al

criteri de simetria existencial. Això vol dir que la única

assimetria toRerable i necessària a la vegada és la profes

sional. La raó d'aquesta assimetria professional es basa en

els següents punts:

-el pacient té la iniciativa de la demanda, el terapeuta

és soRicitat, i no pot establir per si mateix la decis

sió del pacient.

-el pacient va al despatx, consulta, ambulatori o hospi
tal (de vegades hi és portat per força), no està en el

seu territori, el terapeuta, sí.

-el pacient directament o indirecta paga el terapeuta,
" . .

el terapeuta rep una recompensa economlca per un servel

professional.
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-el pacient cerca uns serveis professionals, no unes re

lacions personals en el plànol de l'amistat o l'amor.

Aquesta assimetria és necessària per a la guarició, car

el pacient ha de sortir del seu món patològicament estructu
rat i crear unes relacions noves, com a mínim amb el terape�
ta. Si aquest entra d'una forma personalment implicada en la

relació amb el pacient, no es modificarà o no se li donarà

la possibilitat de modificar l'estructura de les relacions.

No es tracta però d'establir una dicotomia entre rela

cions personals i impersonals, car aquesta relació professi�
nal s'ha de donar sobre la base de la simetria de la relació

existencial. En certs casos, particularment en el de greus

esquizofrènies o autisme potser l'única alternativa vàlida

sigui la d'establir inicialment una relació el més personal i

implicada possible. En d'altres el que caldrà serà remarcar

els límits professionals. Les necessitats del pacient i la

llibertat (lliure compromís) del terapeuta són les que estan

en joc en cada cas i que per a una teràpia vàlida s'han de

conjuntar.
D'aquestes necessitats del pacient no es pot bescantar

la llibertat radical de la persona que pot rebutjar amb tot

el dret l'ajut, el tractament, l'acostament: la malaltia pot
ser la seva opció, com el suïcidi.

Podem estar d'acord amb Cooper (1974) que el sufcidi és

sempre un error, però també un dret. L'error consisteix a

privar-se d'una experiència àdhuc dolorosa i en el fet que

un hom actua sense saber on està. El mateix Jaspers (1967)
diu en el seu Diari:

"No és possible per a homes de dignitat el voler
la vida a qualsevol preu. No és només la culpabi
litat amb la que no volen carregar la que els pot
empènyer a la mort, sinó també el sofriment for

çós pot adquirir un caràcter que va contra la dig
nitat del que pateix. Nosaltres els que no llui
tem amb les armes, els que no podem intervenir en

res nosaltres, els impossibilitats, vivim en Qnes

condicions que ni nosaltres no hem creat ni podríem
mantenir per nosaltres mateixos. No podem canviar
el que s'esdevé i el que els altres fan, però sí
que podem mor-i.r :",
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Les característiques de l'amor terapèutic

Hem vist que la relació terapèutica té unes caracterís

tiques pròpies, almenys des del punt de vista professional,
que la diferencien de totes les altres. El fonamental de

qualsevol relació terapèutica és, però, l'amor, un amor au

tèntic. La teràpia, com hem vist no s'acompleix només amb

l'amor, però no es dóna sense amor.

L'amor té característiques similars a la simpatia que

Max Scheler (1923) definia com:

"un sentir el sentiment aliè, no només un saber
o coneixement d'ell, o simplement un judici".

Es diferencia del contagi sentimental i de la unificació

afectiva, del "co-sentir" i del "co-va.ur e " amb els al tres,
formes indiferenciades i no intencionals de relació afectiva.

La simpatia, en canvi, presuposa una clara consciència
de l'altre com diferent de mi mateix. Simpatitzar és parti
cipar. El mateix fet de participar mostra l'existència d'un

altre ésser diferent -que ens ofereix la possibilitat de "CO

patir"- i la clara consciència de l'existència del meu j o que

participa.
Tot això vol dir, d'antuvi, una consciència precisa del

valor del protsme, del seu valor individual i intransferi

ble i de la nostra relació amb ell; significa, també la po.@.
sibilitat de sortir de nosaltres mateixos, de transcendir

el nostre jo cap al jo del protsme amb qui simpatitzem.
Entesa d'aquesta manera la simpatia s'acosta a l'amor

que és capaç de suscitar la reacció terapèutica. L'amor és,
com la simpatia, una relació positiva en la que és necessà

ria la clara i precisa existència del protsme com individua

litat diferent i aliena, però a diferència de la simpatia

essencialment reactiva, l'amor és espontani i lliure. Aque.@.
ta llibertat i espontanettat de l'amor és important perquè,
no solament la diferencia de la simpatia, sinó de tots els

sentiments de caràcter reactiu.

l si l'amor és lliure i espontani presenta una altra ca

racterística diferencial: la seva direcció envers els Ilva_
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lors!! de l'objecte estimat, no solament envers els que ja hi

ha, sinó principalment envers els que poden estimular-se. És
un moviment, una aspiració, una acció que mena a la realit
zació de valors més elevats, que ja hi són, però que no es

manifesten encara. Si doncs l'amor està adreçat als valors
no s'ha de confondre amb la simpatia que ho està als senti
ments.

No hi ha real i constant simpatia sense amor. L'autènti
ca simpatia ha de basar-se en l'amor,i, separada d'ell, perd
el seu significat essencial.

L'única forma d'empatia real és, doncs, l'amor. Si la

teràpia psicològica es basa en l'empatia com forma foname�
tal de relació significa que la relació terapèutica ha de

ser entesa com una forma d'amor.
Ara bé, quina mena d'amor? C. Seguin (1962) prenent in�

piració en Plató l' ha definit com "Ero s Terapèutic!!. Es tra.2_
ta segons ell d'una forma d'amor diferent i inconfundible amb

les altres.

Les seves característiques negatives són la independèn
cia de qualsevol forma d'autoritarisme, identificació, dog
matisme, moralisme i possessió sexual.

Les seves característiques positives són que es tracta

d'un amor personal, no simplement humanitari. Es tracta d'un

amor que cerca la confirmació de l'altre, l'actualització
del si mateix, no la d'uns valors objectius o l'acompliment
d'unes condicions exteriors.

La segona característica de l'amor terapèutic és que ha

de ser indestructible malgrat la gama de sentiments destru.2_
tius que pugui rebre per part de la persona del pacient, la
qual cosa no fa més que confirmar la demanda i necessitat

d'aquest amor. Un factor hi ha, tanmateix, que pot destruir
l'amor terapèutic: la transformació d'aquest amor en quals�
vol mena d'erotisme possessiu: sexual, paternal, amical,
etc. Ningú, doncs, pot dispensar el terapeuta d'una madure

sa emocional pròpia.
La relació de tot ésser amb el seu món és una relació

d'inter-és(se). Aquells elements que esdevenen "presents"
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a la persona del terapeuta susciten, per tant, inevitable

ment, sentiments intencionals i afectius d'amor, d'odi o

d'indiferència, que és una forma conscient d'ignorància.
D'aquestes tres possibles formes d'inter-és, només una és

positiva, l'amor: car l'amor uneix les persones a la vegada
que els reconeix en la seva identitat i llibertat.

L'amor entès d'aquesta manera té necessàriament efectes

terapèutics immediats, car possibilita la "com-munio" i la

"com-municatio!! amb el món de les coses i dels altres amb

la qual cosa es restableix el diàleg i esdevé possible l'anà

lisi clarificadora de les situacions i l'assumpció d'una

existència, llibertat i responsabilitat pròpies que són seg
tides o experimentades com vàlides, com tenint un "valor!!.

Per això una relació terapèutica no ha de ser entesa no

més com un respecte legal de la persona de l'altre, sinó

com un vertader interès per la persona de l'altre, com una

transmissíó de sentiments i actituds positives. Sentiments

i actituds positives no únicament envers la seva persona,

sinó també envers el món, les coses, l'existència mateixa.

Tanmateix, però no es tracta d'una transfusió d'ener

gies o de sentiments, sinó d'una comunitat de sentiments.

La resposta de la persona amada és insustituïble i la cap�
citat de correspondre a un amor lliurement i desinteressa

dament és ja una mostra de salut. Suscitar aquesta respos

ta no és fàcil, però té la compensació que acompanya a tot

acte creatiu: és similar a l'infantament afectiu, avui una

mica desprestigiat per la recerca d'eficàcia material i reg
diment social de cert feminisme, de l'amor de correspondèg
cia entre mare i fill. És una creació entre dos o més per

sones, és un amor comunal o dual. En qualsevol cas, l'altre

és insustituïble.

Aquest amor, però, no té una finalitat en si mateix. Es

tà destinat a servir de medi en el qual es gesta la possibi
litat d'esdevenir persona, de trobar-se a si mateix a tra

vés de la descoberta de l'altre en la relació amorosa. Un

cop acomplerta aquesta missió no té perquè subsistir. Més

aviat ha de canviar la seva naturalesa o disoldre's en la

llunyania del temps i de l'espai.
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Potser és perquè les relacions terapèutiques són tan

complicades que la psiquiatria iatritza (medicalitza) la
"ma.La.l,tia merrtal.!", amb la qual cosa s'allibera de l'angoixa
i la responsabilitat, tant la del metge com la del malalt,
traslladant .... la a un !!tertium quid!! material que és el psico
fàrmac. La Psiquiatria és conscient que no pot curar els

conflictes de les relacions interpersonals, que no pot alli

berar la repressió de la llibertat, que no pot estimular el
creixement psicològic, ni l'assumpció de la pròpia responsa

bilitat o l'autonomia de l'existència. Tanmateix, però, pot
calmar l'angoixa o neutralitzar l'agressivitat, i d'això
normalment se 'n diu "t.r-ac't amenti o cur-a";

Ni l'analista, ni el psiquiatra ni cap persona pot rrsal

var o curarrr Un altre ésser humà. Pot esmorteir les seves so

frences, pot actuar com a guia o comadrona, pot treure obs

tacles, indicar camins, però mai no podrà fer pel pacient el

que només aquest pot fer per si mateix.

Les característiques del pacient

Fins ara hem parlat més aviat de les característiques del

terapeuta, però les últimes consideracions ens menen a fixar

la nostra atenció en la persona del pacient, perquè la rela

ció terapèutica pugui establir-se: ningú pot substituir, en

efecte, la persona del pacient, car només ell pot fer perso

nalment els processos que menen a la guarició. Els altres p�
den actuar o intervenir com a catalitzadors dinàmics d'aque�
ta reacció, però mai no podran fer per ell la seva pròpia me

tanoia.

Ja el 1905 Freud en el seu escrit "Über Psychoterapiel!
delimitava les característiques dels possibles subjectes de

psicoanàlisi. Entre elles assenyalava les següents (1905-b):

1) un cert nivell de cultura i condicions de caràcter

2) un cert nivell de llibertat suficient a garantir l'ac
ceptació voluntària del tractament
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3) un cert estat normal, amb exclusió de les psicosis,
estats de confusió mental i de melancolia profunda

4) una edat no superior als cinquanta, car els indivi
dus més vells són ja poc plàstics o educables. El lí
mit inferior no es pot determinar sinó individual-

-

ment, car hi ha impúbers molt assequibles a la in
fluència analítica.

5) els casos urgents, que demanen una ràpida supressió
dels fenòmens amenaçadors.

Avui dia les diferents tècniques psicoterapèutiques han

superat moltes de les limitacions que Freud instituia inicial

ment i es pot dir que quasi bé totes les més variades formes

de desviació humana (psicològica o no)'han estat tractades

psicoterapèuticament: des dels dissidents polítics als deli�
qUents comuns!

Nosaltres només posaríem una condició en el pacient,que
inclou tots els possibles casos: que aquest accedeixi lliu
rement i voluntària a la psicoteràpia. Les altres limitacions

,

són sobreres o perjudicials. Es possible que la instigació a

la teràpia o, més ben dit, a la relació terapèutica sigui en

alguns casos més intrusiva que en altres. Fins que aquesta

relació, però, no s'inici! voluntàriament i lliure o almenys
no s'accepti d'aquesta manera, no serà possible cap mena de

procés psicoterapèutic.
Tanmateix el decidir-se a la curació pot ser real o fic

tici.

De la pseudo-decisió podem afirmar que per bé que aparent
ment possibilita la realització de la cura, en realitat la im

possibilita.

Quin condicionament està a la base d'una vertadera o fal

sa decisió? Martín-Santos (1964) esbossa una hipòtesi interes
sant relativa al que anomena dolor fàctic.

Hi hauria els qui realment pateixen de la seva neurosi i

els qui han fet un pacte i només en pateixen les molèsties:

sovint aquestes molèsties no són altra cosa que la conseqüè�
cia del conflicte amb els costums dominants del medi.

D'altres vegades la pseudo-molèstia és íntima i real,pe-
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rò està compensada per al subjecte, perquè suposa la grati
ficació de tendències narcisistes o massoquistes. més arrela

des. Si aquests casos es resisteixen a la cura no és perquè
el jo sigui especialment feble, sinó perquè no està en situa

ció de desitjar realment la guarició.
No sempre resulta fàcil de distingir entre les dues me

nes de dolors: el criteri diferencial és relativament inde

pendent de l'expressió clínica de les neurosis. En general
és útil per a reconèixer el dolor fàctic el grau d'afectació

de la vida conscient del subjecte per les produccions neurò

tiques.
Ací es presenta una paradoxa consoladora. Com menys lliu

re és el neuròtic per a limitar la seva neurosi i reduir-la

a límits suportables tant més capaç és de decidir-se a ini

ciar la cura i a la inversa.

Aquesta paradoxa es reinverteix en la psicosi. El psicò
tic ha perdut la llibertat d'anar cap a la cura. Aquesta és

una de les raons essencials per les que la Psicoteràpia de

les psicosis demana una tècnica especial infinitament més gra

tificadora que brolli de la iniciativa del psicoterapeuta el

qual ha d'avançar-se cap el psicòtic que és incapaç d'anar

cap a ell. La psicoteràpia de les psicosis demana, per tant,
del terapeuta una actitud activa, puix que el psicòtic no so

Hicita la seva ajuda, a diferència del neuròtic que sí que

la demana realment, o del pervers que fa com si la demanés.

Aquests diferents tipus de pacients mantenen actituds

existencials diferents, distints graus de llibertat.

En aquest sentit les comunitats terapèutiques poden exeE
cir l'atractiu d'un refugi acollidor de lliure elecció per

part del psicòtic, almenys tal com varen ser pensades origi
nàriament a Anglaterra i s'han desenvolupat també en altres

llocs.

Així referint-se a la Philadelphia Association (1964)

Laing utilitzava aquestes expressions:

"La Philadelphia Association facilita cases-centre,
que esperem esdevlnguln llocs de refugi, santuaris
on la gent que està angoix�da pot,.si ho d�si�ja,
viure sense perills. La Phlladelphla Assoclatlon
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,

es un entrellat de persones l'interès de les quals
és ajudar les que tenen problemes en les relacions
amb si mateixes i amb els altres i contribuir a la
creació d'una vida personal adequada li

•

Relació terapèutica i marc interpretatiu

La finalitat de la relació terapèutica no és pretendre
la inserció de la persona en un marc específic de la socie

tat o de la vida humana, sinó restaurar en el pacient una

elemental confiança en si mateix i en el seu món. Aquesta
reestructuració de la confiança és tant essencial i primor
dial que precedeix qualsevol altra possibilitat! La relació

amb el pacient s'estableix a un nivell més primordial, simple
i directe. En d'altres paraules, l'entrevista terapèutica
tracta en si mateixa aquestes postures vitals que, en la si

tuació de l'entrevista han de ser viscudes i només secundà

riament analitzades en si mateixes. Val a dir que no es tra�
ta de fer una classe sobre les característiques de la rela

ció (transferencial o no), sinó de viure-la.

L'elaboració científica o tècnica, la interpretació de

les relacions en funció d'algun marc teòric, suposa una neg�
ció de les autèntiques relacions. El tractament de la rela

ció com un fet científic i no existencial deforma la perceE
ció de la realitat del pacient i del terapeuta, converteix

l'entrevista en un sistema autònom, en un joc en el que els

fenòmens de l'experiència real de les persones són interpr�
tats per una mitologia de la conducta que diu explicar-ho

tot, quan no explica la realitat vivencial.

El procés psicoterapèutic no pot ser concebut només com

un procés cognitiu: per exemple un somni no és un producte

psíquic analitzable en si mateix, car és irrepetible i inin

tercanviable: és únic. Necessita, per a la seva interpreta

ció, de la seva inclusió en el context existencial,la qual

cosa implica una situació dialèctica, de contrast amb una

realitat immediata i única. La interpretació analítica no és

una veritat d'ordre científic o positiu, sinó existencial i

eficient.
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La interpretació pot facilitar o provocar una modifica

ció de la idea que el neuròtic té de si mateix, de la seva

postura respecte al passat, del seu projecte respecte el fu

tur. Aquesta necessitat de valorar tota interpretació en l'en

tranya mateixa de la cura analítica la podem anomenar deter

minació dialèctica de la veritat analítica.

L'oblit de la naturalesa dialèctica de la veritat psico�
nalítica, diu Martín-Santos (1964) és l'error en que cau l'i

dealisme psicoanalític, una de les conseqUències del qual és

la tendència omnicomprensiva. D'aquesta forma la psicoanàlisi
arribaria a ser la raó última de tot elprocés cultural, histò

ric,artístic o religiós.
La transposició d'aquest idealisme científic o teòric al

camp de la cura és de conseqüències funestíssimes. És el pr�
cediment de Procust: ajustar, tot mutilant o deformant, allò

que no s'acomoda a les mides del jaç ideològic. El procés t�
rapèutic, com la història no és un procés idealment lineal,
sinó conflictualment real. Si el subjecte és neuròtic no ho

és només perquè "in illo tempore" va patir una determinada

consteRació edípica, sinó també per la manera (estructura,
forma) com la va assumir: el projecte.

El compromís primari és amb l'existència, no amb una teo

ria de l'existència, ni inclús amb una teoria existencial.

L'obertura a les comunicacions del pacient ha de capacitar
nos per poder comprendre lògicament la formulació del seu

món, però no per a emmarcar-lo en un context pre-establer.
Per això l'analítica existencial ofereix un marc estrictament

formal, i no forneix un contingut conceptual material, si ex

ceptuem el de les categories pre-ontològiques pròpies de l'és

ser humà.

Però d'altra banda sembla que, sense obtenir un cert di�
tanciament del subjecte respecte a si mateix, una objectiva
ció per la reflexió de la seva conducta, no hi pot haver una

transformació dialèctica, ni per tant una guarició. Aquesta

comporta un cert descentrament, comporta establir relacions

heterocèntriques: per a això sembla necessari un cert grau

d'anàlisi, de comprensió: d'ací la metodologia analítica.
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Rogers tenia, probablement, por d'interpretar per tal de

no destorbar el dinamisme de la relació personal. Per això

no porta la seva anàlisi fenomenològica més enllà del que

la porta el propi "client", a través de les seves tècniques
de resposta reflex per les quals facilita a la persona el seu

propi autoanàlisi.
Però no sembla renyida amb una relació personal una anà

lisi i comprensió existencial que interpretin el món del p�
cienttal com es manifesta o comunica, només que introduint-hi

un principi d'ordenació lògica per tal de fer-ho objectivable
i observable i, per tant modificable, pel propi individu que

l'expressa.
El problema està en destriar adequadament els moments ò�

tims per a aq'uesta intervenció clarificadora que possibilit�
rà la resolució dialèctica. Tota intervenció terapèutica que

ultrapassi la simple ordenació i relació lògica del que el

pacient manifesta respecte al seu món existencial, presuposa

l'establiment d'una relació interpersonal prèvia, en la qual

l'acceptació incondicional i l'empatia estiguin plenament

assegurades i no es puguin sentir amenaçades per cap mena

d'interpretació. Presuposa, igualment, un mínim d'estabili

tat en la reconstrucció de l'autoestima i de l'autoimatge,
car altrament poden ser sentides com deficiències incontro

lables i irremeiables.

Si aquests presupostos estan assegurats la intervenció

interpretativa tindrà un valor comprensiu carregat de poder

movilitzador, car el pacient no se sentirà interpretat per

un altre en una clau o codi diferent, ni tant sols se senti

rà comprès per un altre, sinó que es comprendrà a si mateix

amb una nova llum que farà lògic i, per tant, comprensible,
el seu propi món.

En tot cas l'equilibri entre relació i interpretació s'ha

de mantenir sempre a favor de la relació personal. D'ací la

importància d'obtenir l'assentiment del pacient a les inter

pretacions analítiques no en el sentit que aquell se sotme

ti a aquestes, sinó a l'inrevés, que el pacient hi estigui es

pontàniament d'acord, que li serveixin de llum i guia, amb la

qual cosa no generaran resistència.
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2.3.2. LA TRANSFERÈNCIA

La relació terapèutica, especialment l'analítica ha sigut
caracteritzada com transferencial. La transferència és potser
el descobriment més important i original de la tècnica freu

diana. Breuer havia topat amb ella durant el procés de cata!:
si hipnòtica d'Anna O. el 1882. Tal com Freud ho explica
Breuer disposava, per al restabliment de la malalta d'un ig
tens IIrapport suggestiu!!; davant !!d'aquest amor de transfe

rència!! es va deturar com davant d'un esdeveniment indesitj�
ble.

El concepte de transferència en Freud

El 1895 Freud s'havia separat de Breuer per la qüestió
de la patogènia sexual de la neurosi. Havia renunciat a la

hipnosi i practicava la suggestió. Freud va tenir l'encert

de convertir el problema de la transferència en un instrument

de la cura: en aquest sentit hom pot dir que la Psicoanàlisi

va néixer dels efectes indesitjables de la transferència.

En el cas Dora (analitzat el 1899 i publicat el 1905-a),
Freud expressa ja el concepte de transferència o !!transfe

rències!!, que són descrites com

!!reedicions o repeticions dels impulsos i fanta
sies que han de ser despertats i fets conscients
durant el desenvolupament de l'anàlisi i que com

porten com particularitat característica, la subs
titució d'una persona anterior per la persona deT
metgel!.

D'ací es desprèn que el mec��isme de transferència supo-

sa:

a) una repressió d'un desig en el passat
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b) l'emergència del mateix afecte que originàriament va

fer que el pacient rebutgés el desig, en la relació

present amb el metge.

Es tracta, doncs, d'una falsa conexió, una !lmésalliance!l.

El ,pacient actua, per comptes de recordar. Aquesta actua

ció és producte de la neurosi, una resistència al tractament.

D'ací que la transferència haurà de ser analitzada en ella

mateixa.

Aquesta transferència pot ser positiva (afecte) o r.egati
va (hostilitat). La seva actualització es recolza sobre una

base eròtica: la capacitat d'estimar es caracteritza per la

-repetició d'esterotipus. En la seva formació les tendències

libidinals satisfetes es desenvolupen i es tornen reals: les

frustrades queden aturades en el seu desenvolupament i cer

quen sortida per la fantasia o romanen confinades en l'incons

cient.

Freud parla d'introvisió libidinal, de regressió, de rea

nimaci6 d'imagos infantils. En la persona en la que la nece�
sitat d'amor no està suficientment gratificada per la reali

tat, les tendències libidinals estan a l'aguait i desperten
inevitablement quan el subjecte entra en contacte amb un nou

objecte.
L'anàlisi de la transferència té, com objecte, deslligar

de la persona de l'analista els sentiments hostils o els im

pulsos eròtics reprimits. Tanmateix, però, uns sentiments po

sitius i lliures de culpabilitat permeten la prossecució i
èxit de l'anàlisi, o en altres paraules, l'anàlisi de la re

sistència.
En el seu escrit de 1912 "Zur Dynamik deI' Ubertragung!!

caracteritza l'anàlisi de la transferència com el medi immi

llorable de fer conscients els conflictes reprimits i vèn

cer-los:

llEI metge vol obligar-lo a incloure aquests im

pulsos afectius en �� marxa �el �ract�ent, subo�
dinats a l'observaclo reflexlva l estlmar-los se

gons el seu valor psíquic. Aque?ta lluita_ent�e
el metge i el pacient, entre l'lnteRecte l l'lns
tint entre el coneixement i l'acció, es desenvclu

,



-883

pa quasi totalment en el terreny dels fenòmens de
la transferència. En aquest terreny ha d'aconse
guir-se la victòria, la manifeptació de la qual
serà la curació de la neurosi. És innegable que
el venciment dels fenòmens de la transferència
ofereix al psicoanalista la màxima dificultat;
però no es pot oblidar que precisament aquests
fenòmens ens fan un servei magnífic en fer actuals
i manifestos els impulsos eròtics amagats i obli
dats dels malalts, car en últim terme ningú pot
ser vençut en fin absentia o in effigie'!I.

Tanmateix, però, la finalitat de la relació analítica és

establir una bona transferència. En l'article de 1913: !lZur

Einleitung der Behand Lungll Freud recomana que no es porti
endavant cap mena d'interpretació sense haver establert, de

primer, una bona relació: lluna transferència de dependència,
un "r-appor-t " en tota regla amb nosaltres". És curiós observar

que per a que això sigui possible, Freud demana exactament

el mateix que nosaltres hem posat com condició bàsica de qual
sevol relació terapèutica eficaç: la llibertat del pacient
en accedir a la psicoteràpia: !lsi ens mostrem davant els ulls

del pacient com representants o mandataris d'altres persones,

del seu cònjuge o pares, per exemple, destruirem qualsevol p�
sibilitat de resultat positiuJl•

Ara bé la Psicoanàlisi com terapèutica, utilitza la trans

ferència per a vèncer les resistències i finalment la mateixa

transferència és vençuda.

Tan�ateix, però, si és desitjable un cert grau de trans

ferència positiva, la situació analítica és font també de

l'amor de transferència però això no vol dir que l'objecte
d'aquest amor sigui la persona del metge:

IIHa de reconèixer que l'enamorament de la CI?) pa
cient depèn exclusivament de la situació analítica
i no pot ser atributt, de cap manera C?!) als pro

pis atractius personals 11
,

diu Freud en IIBererkungen über die Übertagungsliebell C19l5-b).
Tècnicament el que cal aplicar, en aquests casos, és la

regla de l'abstinència: nl reprimir, ni satisfer, sinó inteE
pretar. Tampoc el metge se n'ha d'aprofitar personalment

d'aquest amor:

11Per molt que estimi l'amor, més ha d'estimar el
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seu treball terapèutic ••• La pacient ha d'apren
dre d'ell a dominar el principi del plaer i re
�unc�ar a una satisfacció pròxima, però socialment
lHíclta, en favor d'una de més llunyana l inclus
l�certa,.per� irreproxable, tant des del punt de
vlsta pSlcologic com soclal Il.

En aquest text és digne de subratllar-se la implicació
d'una moral o axiologia social, en flagrant oposició a la

concepció existencial, plenament lliure de morals o axiolo

gies alienes a la persona. Des d'aquest punt de vista, la r�
lació existencial no té perquè substreure's a l'amor. La re

lació terapèutica, sí, però no per criteris morals o socials,
sinó terapèutics.

La finalitat en efecte de la Psicoteràpia Existencial no

és assadollar les demandes de satisfacció eròtica o libidi

nal, sinó facilitar a la persona, precisament a través d'una

relació lliure, existencial, de persona a persona, actual i

real -no fantasmagòrica o transferencial- la consecució de

l'autonomia suficient per a satisfer-se per si mateixa aque�
tes i altres necessitats.

En aquest punt existeix una coincidència important amb

la Psicoanàlisi: es tracta d'alliberar allò que està repri
mit. Però mentre per a la Psicoanàlisi allò reprimit és la

libido sexual o eròtica, per a la Psicoteràpia Existencial
.

allò reprimit és la llibertat mateixa: si la llibertat és alli

berada, no hi haurà cap mena de repressió sexual. La deform�
ció però perceptual de la Psicoanàlisi i la conseqüent auto

limitació interpretativa i reductiva a la sexualitat (afecti

vitat, plaer, libido, eros i impulsos de mort), afecta per

igual la concepció de la relació terapèutica, limitant-la a

una actualització dels conflictes o relacions impulsives de

la infància, que mena Freud a negar la realitat i actualitat

de l'amor transferèncial.

Aquesta remissió sistemàtica de l'ara i ací a un abans i

allà, és un altre punt oposat a la Psicoteràpia Existencial.

D'ací que aquesta consideri la transferència com un fenòmen

provocat per la situació i la interpretació analítica i no d�
rivat necessàriament de la neurosi.

Insistint en aquesta interpretació neuròtica de la trans-
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ferència Freud escriu el 1919 en la conferència intitulada

"Wege der Psychoanalytischen therapie" (1919-a):

IIRecordareu que el que va fer emmalaltir el sub
jecte fou una privació i que els seus simptomes
constitueixen per a ell una satisfacció substituti
va. Durant la cura podeu observar que qualsevol
alleugeriment del seu estat patològic retrassa la
marxa del restabliment i disminueix la força ins
tintiva que impulsa envers la curació. Ara bé, no

ens és possible, de cap manera, renunciar a aques
ta força instintiva, i qualsevol disminució de la
mateixa representa un perill per als nostres pro-
pòsits terapèutics!!.

.

La transferència es revela, doncs, com l'eix de la Psicoa

nàlisi no solament perquè representa un dels instruments es

sencials de l'acció terapèutica, sinó perquè constitueix un

cami de transició de la pràctica a la teoria.

A partir dels anys 20 es relaciona amb la compulsió de

repetició, però resta fonamentalment igual. Aquesta visió de

la transferència és finalment refermada el 1932 en les "Neue

folge der vorlesungen zur einfUhrung in die Psychoanalyse"

on hi diu que no té res de nou que afegir al que ja havia dit

quinze anys enrera sobre la transferència.

Aixi, doncs, podem sintetitzar el significat de transfe

rència en la Psicoanàlisi com: desenvolupament d'una actitud

emocional del pacient envers l'analista sota la forma de

reacció afectiva (pOSitiva) o hostil (negativa), derivada de

relacions anteriors del pacient amb els seus pares i no de

la situació analitica actual.

Lagache (1952) considera la naturalesa de la disposició
a la transferència sota dos modalitats que anomena teoria di

nàmica i mecanicista:

a) dinàmica: la transferència és la tensió inherent a les

pulsions reprimides. Implica la persistència d'un conflicte

infantil no resolt, establert segons la seqUència frustració,

repressió, regressió, fixació. La situació analitica, segons

un mecanisme que intervé també en la vida diària, proporcio

na a les pulsions i fantasies reprimides, a la libido intro

vertida, un material amb el qual poder-se actualitzar. La re


